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Поточна позиція: 
Кандидат соціологічних наук (Ph.D.), доцент кафедри політичної соціології Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна

Освіта :
Листопад 1998 - листопад 2001 р. - аспірант Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна. Тема дисертації: "Соціальна зрілість груп в умовах українського суспільства, що 

трансформується”.  

Вересень 1996 - серпень 1997 - магістр академічної програми  “Суспільство та політика” 

Центральноєвропейського університету (СEU), Варшава, Польща 

Вересень 1991 - червень 1996 - студентка соціологічного факультету Харківського державного 

університету. Диплом з відзнакою. 

Серпень 1993 - травень 1994 - учасниця Програми обміну студентами. Університет штату 

Невада, Ріно, США. 

Наукові інтереси: 
 колективна дія, теорії революцій, теорії раціонального вибору, соціологія науки, Європейські 

студії, історична соціологія, геополітика, прогнозування. 

Розроблені навчальні курси: 
Порівняльний аналіз політичних революцій, Європейські студії, Соціологія науки, Теорії 

раціонального вибору, Соціальні основи геополітики, Українські революції у порівняльній,  

перспективі, Прогнозування в аналітичній журналістиці, Лобіювання, Публічна дипломатія 

Професійна діяльність:  
2006 р. - по теперішній час - доцент кафедри політичної соціології Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна 

 2014 р. — 2020 р. -  в.о. завідувача кафедри політичної соціології Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна 

2001 р.  -  2006 р. - старший викладач кафедри соціології Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна 
 1997 р. -  2003 р. - молодший науковий співробітник Національного інституту стратегічних 

досліджень (Харківська філія), Рада національної безпеки 

Інший професійний досвід у науково-дослідних проектах: 
2020 р. - участь у міжнародному проекті  V-Dem: Varieties of Democracy, Швеція, у якості 

експерта. 

2015 — 2018 рр. - участь у науково-дослідній роботі за темою «Процеси соціальної інтеграції 

та дезінтеграції у сучасному світі: радикалізм в ідеологіях та практиках», 2016-2018, 

кафедра політичної соціології (затверджено: протокол рішення Вченої Ради факультету №12 

від 18.06.2015 р., № держреєстрації 0115U001936; звіт за результатами  роботи 

затверджено: протокол засідання Вченої ради соц.ф-та №1 від 18 січня 2019р.) 

2009 — 2011 рр. - участь у науково-дослідній роботі за темою “Соціологічний аналіз практик 

політичного екстремізму в сучасній Україні та країнах Східної Європи” (2009-2011 рр.) 
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(номер державної  реєстрації 0109u000553) 

Публікації за останні  5 років: 

1. Пекінський консенсус як основа соціальних змін у КНР/ Т.М.Дублікаш 

//Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 

Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи». - Випуск 33. № 1122. -Харків, 2014. – 143 с. - С. 67 – 

72.фахове видання 

2. China's vertical democracy as an alternative trajectory of democratic 

development (Вертикальна демократія в Китаї як альтернативна 

траєкторія демократичного розвитку)/ Т.М.Дублікаш // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія 

«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 

методи». - Випуск 34. № 1148. -Харків, 2015. – 160 с. - С. 86 – 90.фахове 

видання 

3. From divided to shared societies: institutional engineering for reconciliation. 

(Від розділених до єдиних суспільств: інституціональна інженерія 

врегулювання конфліктів)/ Т.М.Дублікаш // Методология, теория и 

практика социологического анализа современного общества. Сборник 

научных трудов.Вип. 21. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. - С.46 

– 49.фахове видання 

4. Радикализм в идеологиях и практиках поддержки интеграционных и 

дезинтеграционных проектов в разделенных обществах/ Т.М.Дублікаш, 

Литовченко А.Д.,Мурадян Е.С.,Никулин В.С. // Методология, теория и 

практика социологического анализа современного общества. Сборник 

научных трудов.Вип. 21. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. -С. 38 

– 45. фахове видання 

5. Центріпетальні рішення для відцентрових ігор: можливості застосування 

ідей центріпеталізму в Україні/  Т.М.Дублікаш // Соціологічні студії. 

Науково-практичний журнал. - №2 (7). - Луцьк: Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки, 2015. - С. 12 — 17 фахове 

видання 

6. Про застосування концепції порогів С.М. Ліпсета та С. Роккана до аналізу 

інституційного та політичного врегулювання конфліктів у розділених 

суспільствах/ Т.М.Дублікаш // Міжнародний науковий форум: соціологія, 

психологія, педагогіка, менеджмент: зб. наукових праць/ Ред. кол. : Євтух 

В. Б. (гол. ред.). – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 19-20.  – 

294 с.  – С. 130 – 139.фахове видання 

7. Средневековые корни Европейского Союза/ Т.М.Дублікаш //Український 

соціологічний журнал Випуск 19–20 (No 1–2 /2018). - 100 с. — С.64-72 

фахове видання 

Володіння мовами: 

українська (вільно), англійська (вільно), російська (вільно) 

Участь у роботі асоціацій:               
 Соціологічна Асоціація України 

 

 
 


