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професора кафедри соціології та політології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого  

Погрібної Вікторії Леонідівни  

за 2021 р. 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Погрібна Вікторія Леонідівна 

2. Вчене звання, посада. Докторка соціологічних наук, професорка, 

професорка кафедри соціології та політології  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Соціально-політичні тенденції розвитку світових та регіональних процесів: 

виклики для України (2 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Тема згідно з планом, фактичний обсяг виконаної роботи 4,0 д.а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Матеріали науково-дослідної роботи були використані при підготовці 

наукових статей «Електоральна пам’ять українців як соціально-політичний 

феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз», «Проблеми функціональної 

обумовленості природи соціальних девіацій», «Політична міфологія як спосіб 

владного домінування», «Корупція в Україні та світі як тригер послаблення 

державності» загальним обсягом 3,2 д.а.; текстів та тез наукових доповідей 

«Коди колективної пам’яті як чинник динаміки Я-концепції особистості», 

«Криза невизначеності у демократичному транзиті України: постановка 

проблеми», «Психологічні бар’єри у механізмі регулювання відносин в 

системі «студент-викладач»», «Соціально-політичні загрози корупції як 

латентного чинника руйнування державного механізму», «Інформаційний 

вибух як глобальна проблема сучасності» загальним обсягом 0,8 д.а.; текстів 

лекцій «Теоретико-прикладні аспекти розбудови інформаційного 

суспільства», «Інформаційна безпека в сучасному світі», «Інформаційна 

війна в системі міжнародних відносин», «Технології інформаційного впливу 

у сучасних міжнародних відносинах» в рамках навчального курсу 

«Міжнародна інформація» та «Психологія особистості студента і викладача», 

«Особливості формування та розвитку особистості студента», «Психологія 

міжособистісної взаємодії студентів та викладачів» в рамках навчального 

курсу «Педагогіка та психологія вищої школи». 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці теоретико-

методологічних та практичних аспектів, що характеризують соціально-

політичні тенденції розвитку світових та регіональних процесів. 

http://fil.nlu.edu.ua/article/view/224811
http://fil.nlu.edu.ua/article/view/224811


Аналіз електоральної пам’яті як соціально-політичного феномену 

показав, в який спосіб вона впливає на політичний вибір громадян та до яких 

соціально-політичних наслідків призводить її перекодування. На основі 

ретроспективного аналізу електоральної поведінки українців доведено, що 

електоральна пам’ять фіксує найбільш значущі події в житті суспільства, 

посилюючи або послаблюючи його консолідацію, та мотивує і спрямовує 

електоральну поведінку виборців. Пропонується авторська типологія 

електоральної пам’яті на основі показників: основний ресурс, механізм 

реалізації, час зберігання інформації, чинники формування, ступінь вольової 

регуляції, психічні регулятори активності. 

Дослідження проблеми функціональної обумовленості природи 

соціальних девіацій дозволило провести методологічне розмежування 

девіантності як системи певних індивідуальних і соціальних антицінностей 

та обґрунтовується об’єктивна природа соціальних девіацій. На основі 

проведеного аналізу запропонована класифікація видів девіантної поведінки, 

де критерієм типологізації виступає раціональність/ірраціональність вибору 

дій, введено поняття та розкрита сутність вимушеної девіації як різновиду 

поведінки, яка, формуючись під впливом об’єктивних зовнішніх чинників, 

характеризується безальтернативністю порушення однієї норми на користь 

іншої внаслідок наявності логічних протиріч в системі норм, що 

врегульовують певний вид соціальних відносин. 

Вивчення проблем використання політичної міфології в конкуренції за 

владу продемонструвало, що вона передбачає спрямоване впровадження в 

індивідуальну та масову свідомість соціально-політичних міфів як ілюзорних 

уявлень або ідей-симулякрів, що сприймаються на віру без раціонально-

критичного осмислення. Доведено, що хоча політичні міфи не є продуктом 

раціональних дій чи логіки, вони глибоко вкорінюються у політичний 

менталітет людей, як маніпулятивний спосіб владного домінування, а їх 

характерними рисами стають технологічна штучність, відносна 

короткотривалість, інтенціональність та дуалізм. 

Соціолого-правовий розгляд корупції як позаправового явища, що 

руйнує мораль і цінності суспільства, загрожує демократії та правам людини, 

деформує функції державної влади, дискредитує її всередині країни та на 

міжнародній арені, дозволив дослідити її як тригер, що послаблює 

державність, розкрити соціальний механізм впливу корупційних угод і 

зв’язків на інститути держави, оцінити політичні, економічні, правові, 

соціоструктурні й психологічні чинники її поширення. Онтологічний аналіз 

іноземних та вітчизняної «моделей» корупції та шляхів протидії щодо неї 

дозволив визначити соціальні маркери, що відображають її специфіку в 

Україні, надати реальну оцінку ступеня ефективності антикорупційних дій в 

Україні, довести доцільність аналізу корупції в інтернаціональному 

(міжнародному) аспекті, особливо механізмів, форм і методів включення 

української корупції в світовий ринок корупційних послуг та проникнення 

транснаціональної корупції в український національний політико-

економічний простір, а розкриття дії соціального механізму корупції в 



державній структурі довело, що внаслідок корупції процес державного 

регулювання втрачає будь-яку моральність і соціальну цінність. Показано, 

що стійкий, активно «мутуючий», адаптивний до більшості соціальних змін 

характер корупційної діяльності в Україні не тільки формує досить 

поблажливе ставлення до неї представників державної влади та значної 

частини громадськості, але й активно гальмує демократичні трансформації та 

деформує суспільну свідомість українців. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших 

законів): 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів: 

5.3. Робота консультантом постійних комісій Верховної Ради 

України:  

5.4. Робота консультантом в інших  державних органів влади:  

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних 

та інших державних органів:  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного 

Суду України та їх рецензування:  

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): 

8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва 

конференції): 

- 26-27 березня 2021 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

- 21 квітня 2021 р. ХХХІV Харківські політологічні читання «Політична 

система України за умов глобальних викликів і локальних проблем», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

- April 28-30, 2021 The 8 th International scientific and practical conference 

“Science and education: problems, prospects and innovations”, Kyoto, Japan 

- June 13-15, 2021  The 10 th International scientific and practical conference 

«Priority directions of science and technology development», Kyiv, Ukraine 



- 28-29 жовтня 2021 р. IV Конгрес Соціологічної асоціації України 

«Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві», 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 

- 30 листопада 2021 р. ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція 

викладачів, молодих науковців та студентів «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: - 4 / 3,2 д.а. 

- Погрібна В.Л., Сахань О.М. Електоральна пам’ять українців як 

соціально-політичний феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз / 

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 

№1 (48), 2021. С. 160-184. 1 д.а. 

- Погрібна В.Л., Сахань О.М. Проблеми функціональної обумовленості 

природи соціальних девіацій / Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія 

права, політологія, соціологія. №3 (50), 2021. С. 211-231.0,9 д.а. 

- Герасіна, Л.М., Погрібна, В.Л. Політична міфологія як спосіб владного 

домінування // The 8 th International scientific and practical conference 

“Science and education: problems, prospects and innovations” (April 28-30, 

2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. Р. 248-257. 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. 0,8 д.а. 

Тези доповідей: - 5 / 0,8 д.а. 

- Погрібна В.Л. Коди колективної пам’яті як чинник динаміки Я-концепції 

особистості // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, 26-27 березня 2021 р. / НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

Харків: Друкарня Мадрид, 2021. С. 29-30. 0,1 д.а. 

- Погрібна В.Л. Криза невизначеності у демократичному транзиті України: 

постановка проблеми // Політична система України за умов глобальних 

викликів і локальних проблем: зб. матеріалів ХХХІV Харків. політол. 

читань (м. Харків, 21 квіт. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 43-46.  

0,2 д.а. 

- Погрібна В.Л., Сахань О.М. Психологічні бар’єри у механізмі 

регулювання відносин в системі «студент-викладач» // The 10 th 

http://fil.nlu.edu.ua/article/view/224811
http://fil.nlu.edu.ua/article/view/224811


International scientific and practical conference «Priority directions of 

science and technology development» (June 13-15, 2021) SPC ― Sci-

conf.com.uа, Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 601-605. 0,2 д.а. 

- Герасіна Л.М., Погрібна В.Л. Соціально-політичні загрози корупції як 

латентного чинника руйнування державного механізму // Матеріали IV 

Конгресу Соціологічної асоціації України «Трансформація соціальних 

інститутів в інформаційному суспільстві» (28-29 жовтня 2021 р.). 

Харків, вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. 0,2 д.а. 

- Погрібна В.Л. Інформаційний вибух як глобальна проблема сучасності // 

Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, 

молодих науковців та студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього», (м. Харків, 30 

листопада 2021 р.). Харків: Право, 2021. 0,1д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

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

послаблення державності / Український соціологічний журнал. Том 24. 

2021. 0,8 д.а. 

Науковий журнал зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar, Index 

Copernicus International, Polska Bibliografia Naukowa, Research Bible, а також 

базах даних Open Academic Journals Index (OAJI), «Бібліометрика української 

науки» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

10. Членство у редакційних колегіях: 

- Вісник Національного університету „Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, Філософія права, Політологія, 

Соціологія. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонування дисертаційних досліджень: 

Кандидатська дисертація Проценко Ольги Олександрівни 

«Волонтерські практики в умовах вимушеної міграції в сучасній Україні: 

чинники та наслідки актуалізації», захист відбувся 27.04.2021 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.051.15 Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, 

окремо кандидатські: 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології   

протокол № 4 від 29 листопада   2021 р. 
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