
З В І Т 

з науково-дослідної роботи за 2021 рік 

професорки кафедри соціології та політології 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

докторки соціологічних наук, проф. ГЕРАСІНОЇ  Л.М. 
 

1. Герасіна Людмила Миколаївна. 

2. Докторка соціологічних наук, професорка; професорка кафедри соціології та 

політології. 

3. Тема запланованої науково-дослідницької роботи 2021 р.: «Політична система  

Японії: становлення і сучасний розвиток» (2,0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної НДР – 2020: «Політична система  Японії: 

становлення і сучасний розвиток» (16 публікацій – заг. обсягом 18,1 д.а.). 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР: 4 фахові статті; 7 наукових тез; 

підручник «Конфліктологія: загальна та юридична» (12,5 д.а.); 4 навчально-методичні 

матеріали. 
 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
 визначено, що процес зламу старих політичних інститутів і зміна характеру влади у 

післявоєнній Японії розпочався через дискредитацію елітистської, мілітарної політичної 

системи, як і реформування Конституції. Стратегію демократичного «транзиту» країни було 

закладено Декларацією Потсдамської конференції 1945 р., у наслідок склалися умови 

«другої хвилі» модернізації японської держави на ґрунті неоконсервативної, а після - 

неоліберальної ідеології. 

 доведено, що політико-правова система сучасної Японії характеризується політичним 

плюралізмом. Це демонструє специфічна динаміка партогенезу в країні, коли політичні 

партії виникають, зникають і відтворюються знову згідно чинного законодавства. Всього в 

Японії зареєстровано біля 10 тисяч партій, переважна більшість яких діє на місцевому рівні. 

У післявоєнній Японії існує багатопартійна система домінування (із домінуючою понад 40 

років Ліберально-демократичною партією), що мала більшість голосів у нижній палаті 

парламенту і формувала чинний уряд. Але з поч. 1990-х після ряду парламентських криз 

уряд частіше формується на коаліційній основі. Партійну демократію в Японії, крім 

урядової коаліції, забезпечує (парламентську чи позапарламентська) опозиція: здебільш, 

Партія демократичного соціалізму, Комуністична партія, Партія “чистої політики” (Комейто), 

Нова партія Японії, Партія нових рубежів, Партія відновлення Японії. 

 сформульовано думку, що політико-правові процеси в Україні мають відбуватися на новому 

еволюційному ґрунті, зорієнтованому на європейський тип розвитку. Але постійні 

загострення політичної боротьби в країні за перерозподіл ресурсів влади, за контроль над 

фінансовими потоками і «корупційними схемами», публічні зіткнення ідейних опонентів у 

медіа-просторі кризово відбиваються на функціонуванні державного механізму й соціуму. 

Нова еліта-влади у 2019-20 рр. декларувала стратегію «лібертаріанської цифрової модернізації», 

спрямовану на: рішуче згортання війни і відновлення кордонів України; підйом економіки 

поза втручань олігархату; інтеграцію дихотомічного соціуму; впровадження цифрових 

політичних проектів; безкомпромісне здолання корупції та бідності. Але її впровадження 

виявилось складним і суперечливим. Бо 30 років розвитку суверенної України (незалежно 

від консолідуючих ідей державотворення) не були безконфліктними: конституційне 

реформування інститутів державної влади показує, що деякі політичні чинники можуть 
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перетворитися на «токсичні провокації», котрі всупереч модернізації політичної системи 

підсилюють суспільну «турбулентність, викликають кризи і регрес розвитку. Сформувалось 

напластування різновекторних факторів (внутрішніх і зовнішніх), які гальмують визначену 

стратегему і процес консолідації суспільства, та не сприяють «консенсусу еліт» в країні. 

 визначено, що обрані для реформування України політичні «моделі» неолібералізму, 

лібертаріанства, кейнсіанського економічного розвитку (з приматом прав і свобод людини, 

індивідуального егоїзму, вільної конкуренції) у зіткненні з глобальними викликами 

сучасності продемонстрували низьку ефективність, а іноді – інструментальну 

неспроможність. Розроблені в науці критерії політичної модернізації мають велике значення 

для політики реформ у нашій країні; це – здатність політичної системи до сприйняття 

інновацій, до мобілізації ресурсів влади; структурно-функціональне вдосконалення 

інститутів політики і права; впровадження сучасних «політичних ролей», потужність і 

доступність «соціальних ліфтів» до владних посад; дієвість принципів «рівності всіх перед 

законом» і «незворотності покарання» щодо відповідальності еліт й інших груп впливу. 
 

5; 6; 7. ------------. 
 

8. Брала участь у 9 наукових конференціях: 

– «Science and education: problems, prospects and innovations»: The 8th International 

scientific and practical conference (Kyoto, Japan. April 28-30, 2021); 

– «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: VІ Міжвузівська 

науково-теор. конференція молодих науковців (Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 

25-26 лютого 2021 р.); 

– «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та 
дистанційного навчання»: міжнародна науково-метод. конференція (м. Харків: 

ХНУБА, 6–7 квітня 2021 р.); 

– «Політична система України за умов глобальних викликів і локальних проблем»: ХХXІV 

Харківські політологічні читання (м. Харків: НЮУ, 21 квітня 2021 р.); 

– «Україна як суспільство ризику»: Всеукраїнська наукова конференція (м. Дніпро, 23 

квітня 2021 року); 

–  «Духовна культура України перед викликами часу»: IV Всеукр. науково-практ. конф. 

(м. Харків: НЮУ ім. Я. Мудрого, 14 трав. 2021 р.); 

– «Priority directions of science and technology development»: Proceedings of X International 

Scientific and Practical Conference (Kyiv, Ukraine 13-15 June 2021); 

– ІV КОНГРЕС Соціологічної Асоціації УкраЇни «Трансформація соціальних інститутів 
в інформаційному суспільстві» (Харків: ХНУ ім. Каразіна, 28-29 жовт. 2021 р.); 

–  «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»: 

ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів (м. Харків: НЮУ ім. Я. Мудрого, 30 лист. 2021 р.). 
 

9. Видавнича діяльність:  

9.1. Публікації в Scopus, Web of Science  ---------------- 

9.2. Опубліковані в інших наукометричних базах: 
 Статті – 2,5 д.а. 

– Герасіна Л.М. Проблеми публічного управління в Україні: суспільний 

резонанс щодо ефективності реформ. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, соціологія, 

політологія. Вип. 2 (49). Харків: Право, 2021. С. 184–197. (0,7 д.а.) 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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– Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. Політична міфологія як спосіб владного 

домінування. The 8th International scientific and practical conference “Science 

and education: problems, prospects and innovations”. (April 28-30, 2021). CPN 

Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. Рр. 248–257. 866 p. sci-conf.com.ua (архив 

конференций). (0,5 д.а.) 

– Herasina L.M. Modernization of Japan’s political system: from militarism to 

neoliberal democracy. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, соціологія, політологія. Вип. 3 (50). 

Харків: Право, 2021. С. 129-138. (0,5 д.а.) 

– Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. Корупція в Україні та світі як тригер 

послаблення державності. Український соціологічний журнал. Том 24 (2021). 

Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. (0,8 д.а.). 
    

Підручник; навчально-метод. матеріали – 14,5 д.а. 

–  Конфліктологія: загальна та юридична: підручник / Л.М. Герасіна, М.П. Требін, 

О.М. Сахань, В.Д. Воднік; за заг. ред. Л.М. Герасіної. Харків : Право, 2021. 224 

с. (18,6 д.а.; авт. - 12,5 др.а.). 

– Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Конфліктологія» (за вибором) для студентів II курсу першого 

(бакалаврс.) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

денної форми навчання / уклад.: М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Д. Воднік, О.М. 

Сахань. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 64 с. (4 др.а.; авт. - 1,0 

д.а.) 

– Методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Соціально-політичні студії» для студентів І та ІІ курсів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» денних 

факультетів / укл.: М. П. Требін, О.Ю. Панфілов, В. Д. Воднік, Л.М. Герасіна. Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 58 с. (3,625 д.а.; авт.- 0,4 др.а.) 

– Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії»: 

методичні поради та завдання для студентів І та ІІ курсів денних фак-тів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право»; галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне 

право» / уклад.: М. П. Требін, О. Ю. Панфілов, В. Д. Воднік Л.М. Герасіна. Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 23 с. (1,4375 д.а.; авт.- 0,2 д.а.)  

– Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Конфліктологія»: методичні поради та 

завдання: для студентів ІІ курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 

08 «Право» спец. 081 «Право» денних фак-тів / Уклад. М.П. Требін, Л.М. Герасіна, 

О.Ю. Панфілов та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т України ім. Ярослава Мудрого, 2021. 22 

с. (1,375 др. арк.; авт.- 0,4  д.а.)  
 

Тези – 1,1 д.а. 

– Герасіна Л.М. Стратегеми української модернізації, або як політикою реформ не 

зруйнувати державу? Політична система України за умов глобальних викликів і 

локальних проблем: зб. матеріалів ХХXІV Харків. політол. читань (м. Харків, 21 квіт. 

2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 12-15. (0,2 д.а.) 

– Герасіна Л.М. Роль правового виховання в освітніх стратегіях. Актуальні проблеми 

освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного 

https://sci-conf.com.ua/
https://sci-conf.com.ua/category/archive/
https://sci-conf.com.ua/category/archive/
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навчання: збірник наук. пр.: міжнародна науково-методична конференція. (м.Харків, 

6–7 квітня 2021 р.). Х.: ХНУБА, 2021. С. 106-109. (0,2 д.а.) 

– Л.М. Герасіна, О.В. Фролова. Ефект «реаліті-шоу» як засобу впливу масової 

культури на свідомість. Духовна культура України перед викликами часу: тези доп. 

учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / [редкол.: А.П. 

Гетьман, В.М. Пивоваров, О.В. Уманець, О.А. Стасевська]; МОНУ, Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2021. С. 5-7. (0,1 д.а.) 

– Герасіна Л.М., Требін М.П. Толерантність як умова суспільної гармонії. Актуальні 

проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. 

М.А. Козловець, Л.В. Горохова, В.М. Слюсар, О.В. Чаплінська. Житомир: Вид. О.О. 

Євенок, 2021. 210 с. С. 5-7. (0,1 д.а.) 

– Герасіна Л.М. Роль компетентнісного підходу у формуванні професійної культури 

фахівця. «Priority directions of science and technology development»: Proceedings of X 

International Scientific and Practical Conference (Kyiv, Ukraine 13-15 June 2021). SPC 

«Sci-conf.com.ua», Kyiv, 2021. С. 632-637. URL: sci-conf.com.ua (розд. архив 

конференций). (0,3 д.а.) 

– Герасіна Л.М. Демократичні підвалини політико-правової системи сучасної Японії. 

«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього»: Збір. матеріалів ХХІІІ Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, 30 листопада 2021 р.). Х.: 

Право, 2021. (0,1 д.а.) 

– Требін М.П., Герасіна Л.М. Корупція як загроза існуванню української держави. Збір. 

матер. Всеукр. наук. конференції «Україна як суспільство ризику» / Відповід. за 

випуск проф. В.В. Кривошеїн. Дніпро: Вид.-поліграф. дім «Формат А+», 2021. 168 с. 

С. 140-143 (0,1 д.а.) 
  

 10. Член редакційних колегій наукових видань: 

♦ «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Філософія, політологія, соціологія (фаховий, катег. В; Index Copernicus); 

♦ «Державне будівництво і місцеве самоврядування»: збір. наук. статей (фахов., катег. В) – 

член Наукової ради збірника; 

♦ «Вчені записки Народної української академії»: збірник наук. праць (Index Copernicus); 

♦ Матеріали (щорічних) Харківських політологічних читань; 

♦ Матеріали міжвузівської наукової конференції викладачів і студентів «Український 
соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та майбутнього». 
 

11. Член Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.051.15 Харківського 

національного університета імені В.Н. Каразіна за спец-тю 22.00.04 – «спеціальні 

та галузеві соціології». 
 

12. --------. 

13. Надала відгуки на автореферати дисертацій: 

1. Автореферат канд. дис-ції Локоткової–Тернової О.Ю. «Інтракомунікації та їхня роль у 

функціонуванні сучасних організацій» (спец. 22.00.04) – квітень 2021 р. 

2. Автореферат канд. дис-ції Павлєги О.С. «Соціологічна методологія у соціальній політиці: 

вітчизняний досвід та перспективи використання» (спец. 22.00.04) – травень 2021 р. 

3. Автореферат канд. дис-ції Кізілової К.О. «Соціальний капітал: структура, динаміка та 

джерела в Україні» (спец. 22.00.04) – вересень 2021 р. 
 

http://www.sci-conf.com.ua/
https://sci-conf.com.ua/category/archive/
https://sci-conf.com.ua/category/archive/
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14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (назва) --------- 
 

15. За проектом Американських Рад з міжнародної освіти “Ініціатива 
академічної доброчесності та якості освіти” – 16.02.21 р. брала онлайн-участь у 

дискурсі  Почесного президента Міжнародного центру академічної доброчесності 
Девіда Ретінджера (США) “Коли хороші студенти ухвалюють хибні рішення”. 

 

16. Наукові заходи спільні з облдержадміністрацією --------------- 

17. Наукові дослідження на госпрозрахунковій основі ------------- 
 

18. Відзнаки (нагороди) у звітному році:  
представлена на здобуття звання переможця Конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі 
імена” в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» у 2020/2021 навч. році. 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології   

протокол № 4 від 29 листопада 2021 р. 

 

 

Викладач 

д. соц.н., проф.                                                                                   Людмила ГЕРАСІНА 

 
Зав. кафедри  

д.філос.н., проф.                                                                                 Михайло ТРЕБІН 

 

 
 

 

 

 


