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Робота 

Червень 2015 – по теперішній час  

Заступник декана з навчальної роботи соціологічного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна.   

Серпень 2005 – по теперішній час 

Старший викладач, доцент кафедри політичної соціології соціологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.   

Серпень 2002 – Серпень 2005  

Соціолог, Інститут рейтингових досліджень (м. Харків).  

Освіта 

Листопад 2003 – Листопад 2006  

Аспірантура кафедри соціології (2003-2005), кафедри політичної соціології (2005-2006) 

соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

тема дисертації «Структурування елітних мереж в Україні», диплом кандидата соціологічних 

наук (2008 р.) 

Вересень 2001 – Січень 2003  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, соціологічний факультет, 

диплом магістра з відзнакою (спеціальність «Соціологія»). 

Вересень 1997 – Червень 2001 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, соціологічний факультет, 

диплом бакалавра з відзнакою (спеціальність «Соціологія»). 

 

Основні публікації  

1. Радикализм в идеологиях и практиках поддержки интеграционных и 

дезинтеграционных проектов в разделенных обществах / Т.Н. Дубликаш, А.Д. 

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

социологического анализа современного общества. Сборник научных трудов. – Х.: 

Издательский центр Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, 

2015. – С. 38-45. 

2. Основи політичної соціології : навчальний посібник для студентів соціогуманітарних 

спеціальностей / М. А. Безносов, Т. М. Дублікаш, А. Д. Литовченко та ін. – Х.: ХНУ 



імені В. Н. Каразіна, 2015. – 252 с. (Авторство глав «Предмет та методи політичної 

соціології», «Соціологічний аналіз політичних еліт», «Політичні партії в соціальному 

контексті», «Висновки»). 

3. Нікулін В. С. Глава 14 Сутність та різновиди соціально-політичних процесів. 

Політичні зміни та політична стабільність / В.С. Нікулін / Соціологія політики: 

Підручник: у 2-х частинах [За ред. В. А. Полторака, О. В. Петрова, А. В. 

Толстоухова]. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. — Ч.1. — С.299-321. 

4. Никулин В. С. Основные векторы трансформации советской номенклатуры в 

постсоветскую украинскую элиту / В. С. Никулин // Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи. — 2011. — №941. — С. 208-212. 

5. Нікулін В. С. Історичні передумови формування елітних мереж у структурі радянської 

номенклатурної еліти / В. С. Нікулін // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна − 2008. − №795. – С. 89-93. 

6. Nikulin V. Geopolitical orientations of Ukrainian political elites and the electoral campaign 

of 2006 /   V. Nikulin, N. Selyutina // Perspectives on European Politics and Society – 2007. 

–Volume 8. – Issue 4. P. 544-558. 

7. Никулин В. С. Понятие “элита” в контексте теории капитала / В. С. Никулин // 

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: 

Збірник наукових праць. – Х., Видавничий центр ХНУ, 2006.  Т.1 – С.148-152. 

8. Никулин В. С. Элитные изменения: концептуальный анализ динамического аспекта 

функционирования элит / В. С. Никулин // Методологія, теорія та практика 

соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Х., 

Видавничий центр ХНУ, 2005. – С. 90-92. 

9. Никулин В. С. Перспективы применения сетевого подхода к изучению элитных групп 

/ В. С. Никулин // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства: Збірник наукових праць. – Х., Видавничий центр ХНУ, 2004. – С. 164-

166. 

Навчальні дисципліни 

 Теорія та дослідження еліт 

 Сучасні політичні практики 

 Мережевий підхід у політичній соціології 

 Теорії соціальної стратифікації 

 Сучасні соціальні нерівності 

Наукові інтереси  

 соціальні нерівності 

 соціальна стратифікація 

 політична соціологія 

 соціологія еліт 

 дослідження неформальних практик 

 мережевий підхід 

 аналіз соціальних мереж 

Мова українська, російська, англійська 



Підвищення кваліфікації  

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Харкові, З 01/12/ 

2011 по 30/12/2011, свідоцтво №38, видане факультетом післядипломної освіти ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна  

Участь у наукових проєктах 

2016-2018 

Фундаментальна науково-дослідна робота «Процеси соціальної інтеграції та дезінтеграції у 

сучасному світі: радикалізм в ідеологіях та практиках». Без фінансування. Номер теми 

0115U001936 (науковий керівник доц. Литовченко А.Д.)  

2009-2011  

Відповідальний виконавець науково-дослідного проєкту «Cоціологічний аналіз практик 

політичного екстремізму в сучасній Україні та суспільствах Східної Європи» (науковий 

керівник проф. Куценко О. Д.) 

2006 -2008  

Науково-дослідна робота за темою «Інституціоналізація структурних нерівностей і 

конфліктів у сучасній Україні та суспільствах східної Європи» за державним замовленням, 

грант Міністерства освіти і науки України (науковий керівник проф. Куценко О. Д.) 

2005-2006  

Координатор проєкту «Ціннісні виміри регіональних еліт: зміни у функціонуванні та 

селекції»  за підтримки управління з питань внутрішньої політики Харківської обласної 

державної адміністрації (керівник проф. Куценко О. Д.) 

2005 

Науково-дослідна робота за темою «Моделювання динаміки соціальних мереж, які здатні 

провокувати тероризм» за грантом Фонду фундаментальних і прикладних досліджень 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (керівник проф. Куценко О. Д.) 

2004 – 2006 

Науково-дослідний проєкт за грантом НАТО «Математичне моделювання динаміки 

соціальних мереж, які здатні підтримувати тероризм» (принципові дослідники 

проф. Л. Берлянд (США), проф. Куценко О. Д.) 

2003 – 2005  

Науково-дослідна робота за темою «Порівняльний аналіз структурування соціальних класів в 

посткомуністичних суспільствах» за державним замовленням, грант Міністерства освіти і 

науки України (керівник проф. Куценко О. Д.) 

В якості заступника декана з навчальної роботу брав участь: 

 у роботі науково-методичної ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, вченої ради та методичної комісії соціологічного факультету;  



 у розробці тимчасових стандартів, освітньо-професійних програм, навчальних планів 

бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти  за спеціальністю «Соціологія»;  

 у підготовці та проведенні студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт з 

соціології. 


