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РЕЗЮМЕ 

 

НІКОЛАЄВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 

E-mail: vnikolayevskyy@gmail.com 

 

Персональна інформація: 

Рік народження: 1961 

Громадянство: Україна 

 

Кваліфікація:  

Понад 30 років роботи в галузі соціології та управління освітою. Протягом цих років брав 

участь та керував проведенням значної кількості соціологічних і маркетингових 

дослідницьких та освітніх проектів. 

Освіта: 

1983-1986 Харківський державний університет, кафедра соціології, аспірантура 

Кандидат філософських наук 

  

1978-1983 Харківський державний університет, економічний факультет, відділення 

соціології 

Диплом з відзнакою за спеціальністю ”Політекономія”, кваліфікація 

економіст-соціолог, викладач політекономії 

  

1968-1978 Середня школа, м. Харків, Атестат з відзнакою (золота медаль) 

 

Наукові інтереси: 

соціальна безпека, міграційні процеси, інформаційне суспільство, медіа, конфліктологія, 

соціальна робота. 

 

Професійний досвід: 

 

2016 –  професор, кафедра соціології, соціологічний факультет, Харківський 

національний університет імені В.Н.Каразіна 

2013 – 2016 докторант, кафедра соціології, соціологічний факультет, 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

1995 – 2012 декан соціологічного факультету, Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна 

2001 – 2013 завідувач, професор кафедри соціології управління та соціальної 

роботи, соціологічний факультет, Харківський університет 

1996 -  директор дирекції, Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень, 

м. Харків 

1993-1994 заступник декана соціологічного факультету, Харківський 

національний університет імені В.Н.Каразіна 
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1991- 2001 доцент, кафедра прикладної соціології, соціологічний факультет, 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

1991-1995 керівник центру вивчення громадської думки, соціологічний 

факультет, Харківський державний університет 

1990-1991 керівник аналітичної групи, Харківський обласний комітет КПУ 

1986-1989 науковий співробітник, викладач, кафедра соціології, економічний 

факультет, Харківський державний університет 

 

Мови: 

українська, російська, англійська 

 

Інша активність: 

2008-2010 член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології 

2004 – 2008 Член обласної дорадчої експертної групи з нагляду за інноваційними 

соціальними проектами, що реалізуються у Харківській області 

(ОДЕГ) 

2002 –  Член-кореспондент Академії наук соціальних технологій та 

місцевого самоуправління (Росія, м. Москва) 

2002 – 2013 Експерт Державної акредитаційної комісії (ДАК) МОН України з 

соціології та соціальної роботи 

2001 – 2007 Член Наглядової Ради Всеукраїнської громадської ради з соціальних 

проблем підростаючого покоління МОН України 

2001-2014 Член організаційного комітету та журі II етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів 

Малої академії наук. 

1999 – 2003 Член Фахової ради з соціальних наук МОН України 

1998-2000 Член Програмної Ради з освіти Міжнародного Фонду «Відродження» 

1995-2012 Член науково-методичної комісії з соціології МОН України та 

робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України (галузь 

соціології); 

1984 –  Член Соціологічної асоціації України 

2002 –  Член Міжнародної Соціологічної Асоціації 

 

 

Основні проекти: 

 Житлові проблеми в Харкові (для PADKO/USAID), менеджер проекту (1994-1995); 

 Приватизація комунального майна в уявленнях харків’ян: проблеми та перспективи, 

керівник проекту (1995) 

 Електоральна поведінка (велика кількість опитувань), менеджер проектів (1993-2006); 

 Механізми місцевого самоврядування (для RTI (USAID) та Асоціації міст України), 

менеджер проекту (1995-1996); 

 Щорічна Міжнародна наукова конференція “Харківські соціологічні читання”, співголова 

оргкомітету (1995-2012); 
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 Вивчення інформаційного простору в Харкові (моніторинг рейтингу засобів масової 

інформації), менеджер проекту (1995-1999); 

 Соціальні наслідки реструктуризації вугільної промисловості України (для МБРР та 

Уряду України), генеральний менеджер (1996-1997); 

 Аналіз соціального впливу реструктуризації приватизованих підприємств в Україні (для 

MORI (GB) і EU-Tacis), менеджер проекту (1996-1998); 

 Міжнародні школи молодих соціологів і дослідників (фінансова підтримка Міжнародного 

Фонду “Відродження” та Інституту відкритого суспільства (Будапешт, Угорщина), 

менеджер проекту (1997-2001); 

 Формування механізмів адаптації людей похилого віку до умов сучасного життя (грант 

Міжнародного Фонду “Відродження”), генеральний менеджер (1998-1999); 

 Оптимізація механізмів функціонування ринку праці в сучасній Україні (грант 

Міжнародного Фонду “Відродження”), генеральний менеджер (1999); 

 Міжнародний науковий семінар “Особливості електоральної поведінки населення 

посткомуністичних країн Східної Європи” ( за участі Представництва в Україні Фонду 

Фрідріха Еберта і Берлинського Наукового Центру соціальних досліджень (WZB), ФРН), 

співкерівник (1999); 

 Дослідження соціально-економічних та політичних механізмів міграції населення на 

просторі республік колишнього Радянського Союзу (міжнародний проект за грантом RSS 

(Soros Foundation) (1999-2000 рр.); 

 Соціальні проблеми підлітків в умовах мегаполісу (Комплексна освітня програма з 

профілактики девіантної поведінки серед підлітків шкіл 12-17 років), генеральний 

менеджер (1999-2002); 

 Оцінка Літніх шкіл в Україні з соціогуманітарних дисциплін (грант Міжнародного Фонду 

Відродження), генеральний менеджер (2000 р.); 

 Мегапроект Міжнародного Фонду “Відродження” "Вища освіта: лідерство для прогресу 

(напрямок “соціологія”)", керівник проекту (2001 –2002); 

 Аудит ринку праці в містах Сходу України (грант Фонду «Ноу-Хау»), генеральний 

менеджер (2000р.); 

 Життєві умови, спосіб життя та здоров'я населення у країнах колишнього СРСР 

(міжнародний проект за грантом EU, програма Copernicus-2, 2000-2003, генеральний 

менеджер); 

 Розробка комплексної системи соціально-психологічних і медико-профілактичних 

заходів щодо оптимізації внутрішньошкільного середовища для забезпечення ефективної 

адаптації дітей до навчальної діяльності в умовах реформування сучасної середньої 

школи" (2003 р., грант Фонду підтримки фундаментальних досліджень Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, співкерівник  дослідження); 

 Соціальні та політичні тренди в країнах СНД: ключові індикатори та соціальні виміри 

транзиції (міжнародний проект, INTAS, 2004-2007, керівник проекту); 

 Міграція у новому європейському порубіжжі (міжнародний проект, INTAS, 2005-2007; 

керівник проекту в Україні); 
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 Науково-технічна еліта України: формування моделей та механізмів у регіональному 

вимірі (грант Фонду підтримки фундаментальних та прикладних досліджень 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2005, керівник проекту); 

 Якість соціальних послуг у Харкові (грант DFID, 2005-2006, керівник проекту); 

 Оцінка змін в якості надання соціальних послуг у Харкові (грант DFID, 2007, керівник 

проекту); 

 Етнічна ідентичність в країнах СНД (міжнародний проект, грант університету в м. 

Абердін, Шотландія, Велика Британія, 2007, керівник проекту в Україні); 

 Європейські, національні та регіональні ідентичності (грант за програмою FP7 EU, 2008-

2011, член дослідницького колективу в Україні); 

 Здоров’я в епоху змін: тенденції у здоров’ї населення та політики галузі охорони здоров’я 

в країнах СНД" (грант за програмою FP7 EU , 2008-2012, член дослідницького колективу 

в Україні); 

 “Творчі жінки“ (Шведський інститут, Стокгольм, Швеція, 2009, Міжнародний 

просвітницький проект, Співкерівник в Україні) 

 Розробка університетської системи моніторингу психологічної, психофізіологічної та 

соціально-психологічної адаптації студентів у навчальному процесі (грант Фонду 

підтримки фундаментальних та прикладних досліджень Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна, 2009, співкерівник проекту, факультети-партнери: 

соціологічний, психології, медичний та юридичний); 

 Розробка науково-методичних основ діяльності університетської соціально-психологічної 

служби забезпечення та супроводу навчально-виховного та науково-дослідницького 

процесу (грант Фонду підтримки фундаментальних та прикладних досліджень 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2010-2013, співкерівник 

проекту, факультет-партнер: факультет психології) 

 Інтелектуальна міграція в Харківському регіоні (2010-2012, дослідницький проект 

кафедри соціології управління та соціальної роботи, соціологічний факультет 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, керівник проекту); 

 Благодійна діяльність у Харківському регіоні (2011-2016, дослідницький проект кафедри 

соціології управління та соціальної роботи (I етап, 2011-2013), кафедри соціології (II етап, 

2014-2016), соціологічний факультет Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна, керівник проекту) 

 Інтелектуальна власність очима працівників освіти (2019-2020, соціологічне дослідження 

в межах НДР № 19-01 ДБ (Українська інженерно-педагогічна академія), керівник 

дослідження) 

 

Деякі публікації (понад 100) 

2000 – : 
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1. Особливості соціально-економічної ситуації в Україні та її вплив на регуляцію сучасних 

міграційних процесів // Вісник Харківського Університету. – 2000. - #462. – С. 149-154. (у 

співавторстві з Кабачною О.В., Ковальчук О.П.). 

2. Исследование рынка труда городов Харькова и Изюма (отчет о результатах исследования). – 

Харьков, 2000. – 55с. (в соавторстве с А.Б.Будановой, А.И.Кизиловым, А.И.Навроцким). 

3. Тенденції розвитку вищої освіти та система оцінки якості підготовки фахівців у внз. // 

Вісник ХНУ. – 2000. - №492. – С. 54-57. (у співавторстві з Якубою О.О.). 

4. Соціологічна освіта в Україні: критерії та основні стратегії досягнення якості // Методологія, 

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – 

Харків, 2001. – С.393-396. 

5. Соціальні проблеми шкільної молоді м. Харкова: основні результати соціального 

моніторингу // Довідник класного керівника з профілактики негативних звичок учнів. – 

Харків, 2002. – С. 133-149 (у співавторстві з Кабачною О.В., Орябінською Н.М., Шеремет 

І.І.). 

6. Продаж сигарет неповнолітнім як суспільна проблема: деякі результати дослідження у 15 

містах України // Довідник класного керівника з профілактики негативних звичок учнів. – 

Харків, 2002. – С. 150-155 (у співавторстві з Бахтігозіною М.В., Євсюковою М.П., Кабачною 

О.В., Орябінською Н.М.). 

7. Cоціологічна освіта в Україні: як досягти якості? // Тези Міжнародної конференції “Освіта 

для майбутнього розвитку”. – Київ, 2002. – С. 79-80. 

8. Социологическое образование в Украине в представлениях студентов-социологов // 

Социологическая наука и современность. Тезисы Международной научной конференции. – 

Минск, 2002. – С. 132-134. 

9. К вопросу о социологическом образовании студентов несоциологических специальностей. // 

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник 

наукових праць. – Харків, 2002. – С. 522-527 (у співавторстві з Омельченко В.В.) 

10. Модульно-рейтинговая система в подготовке социологов (на примере курса «социология 

конфликта»). // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2002. – С. 531-535 (у співавторстві з Косулею 

І.Ю.) 

11. Коррупция как проблема формирования открытой экономики // Экономические инновации. 

Вып.14: "Экономическое развитие регионов в контексте международной интеграции 

(экономические интересы, конкурентные позиции, стратегические ориентиры". Сб. научн. 

работ. - Одесса: Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. иссл. НАН Украины, 2003. – С 65 -75 

(у співавторстві з Коробовим В.К.) 

12. Новые формы социальной работы с детьми-сиротами в Украине: проблемы становления и 

развития // Медико-соціальні аспекти охорони здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2003. – С. 

53-57 (у співавторстві з Вакуленко С.М., Євдокимовою І.А.) 

13. К вопросу о коррупции как проблеме украинского общества // Методологія, теорія та 

практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 

2003. – С. 195-200. (у співавторстві з Коробовим В.К., Омельченко В.В.) 

14. Детерминанты здоровья в зеркале социологического исследования // Medicus Amicus. – # 6. 

– 2003. – С.22. (у співавторстві з В.С.Бакіровим, О.Я.Бабак, М.І. Яблучанським) 

15. Гендерное неравенство на рынке труда Украины // Czlowiek a Rynek. Pod redakcja 

S.Partyckiego. Tom 2. - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersutetu Lubelskiego, 

2004. - 217-226 pp. (у співавторстві з В.К. Коробовим) 

16. Соціологія для студентів-несоціологів: проблеми викладання // Традиції та інновації 

викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. – Ч. II. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 

2004. – С.75-82. (у співавторстві з В.В.Омельченко) 
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17. Образец подвижничества в науке // Елена Александрова Якуба: Ученый, Учитель, Человек 

(исследования и воспоминания). – Х., 2004. – с. 272-274 

18. Викладачі соціології як чинник підвищення якості соціологічної освіти // Методологія, 

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – 

Харків, 2004. – С. 506-508 (у співавторстві з Омельченко В.В.) 
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Sustainability Issues, 6(4):605-618. http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4(6) 

71. Nikolayevskyy V. Security, social security, crime: some considerations concerning Lithuania and 

Ukraine / Valeriy Nikolayevskyy, Victoria Omelchenko, Vladas Tumalavičius // New Inequalities 

– New Conflicts: Ways to Onvercome. Abstracts of the III Congress of Sociological Association of 

Ukraine, Kharkiv, 12-13 October 2017. – Kharkiv, 2017. – P. 196-198. 

72. Nikolayevskyy V. Ensuring Social Security in Contemporary Society: Problems, Instruments, 

Trends in the Context of Ukraine and Lithuania / Valeriy Nikolayevskyy, Victoria Omelchenko, 

Vladas Tumalavičius // Transformacje (Transformations). – № 3-4 (94-95). – 2017. – Pp.151-161. 

73. Nikolayevskyy V. Social security and crime in contemporary society: problems, instruments, 

trends in the context of Ukraine / V.Nikolayevskyy, V.Omelchenko // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2018. – Сер. «Теорія культури і філософія 

науки». – Вип. №58. – c. 125-132. 

74. Nikolayevskyy V. Big Data: Concept, Trends, and Security Issues’ Relevances / V.Nikolayevskyy, 

V.Omelchenko // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна – 2018. 

– Сер. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 

Вип. №40. – c. 69-75. 

75. Лідерка української соціології // Vivat, Людмило Георгіївно! : есе / уклад. та ред. 

А.М.Ніколаєвська, В.І.Кутирьова, О.С.Мурадян. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 

c. 48-50. 

http://lib.nure.ua/conf/paper/soc-res-nikol
http://lib.nure.ua/conf/paper/soc-res-nikol
http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4(6)
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76. Nikolayevskyy V. Big Data: Challenges, Ideology, Ethics / Valeriy Nikolayevskyy, Viktoriia 

Omelchenko, Vladas Tumalavichius // Abstracts of the 14th International Academic Conference 

“Social Sciences for Regional Development 2019” – Daugavpils: Daugavpils University, 2019. – p. 

10 – 11. 

 

Наукові монографії, розділи у монографіях 

1. Социальное самочувствие городского населения востока Украины // Город и 

государство: проблемы, тревоги, надежды горожан востока Украины. – Харьков: Форт, 

1996. – С. 163-190. (глава в монографії). 

2. Социальное самочувствие пожилых харьковчан // Труд и старость в г.Харькове. – 

Харьков, 1999. – С. 155-160 (глава в монографії) 

3. Самореализация пожилых горожан // Труд и старость в г.Харькове. – Харьков, 1999. – 

С. 207-220 (глава в монографії). 

4. Социальные контакты. Общение. Одиночество. // Труд и старость в г.Харькове. – 

Харьков, 1999. – С 167-175. (глава в монографії). 

5. Наше здоровье: Социологический опрос или медицинская статистика? // Образ жизни 

и здоровье населения новых независимых государств / Под редакцией Х.Хаерпфера, 

Д.Ротмана, С. Туманова. – Минск, 2003. – С.288-302 (у співавторстві з М.І. 

Яблучанським) 

6. Владна еліта у контексті суспільного розвитку. Колективна наукова монографія. – К.: 

ПЦ «Фоліант», 2008. – 158 с. (у спіавторстві з Пилипенком В.Є., Приваловим Ю.О.). 

7. Концептуальні підходи до вивчення якості життя населення // Якість життя населення 

пострадянських країн у соціологічному вимірі: Колективна монографія / В.С. Бакіров. 

В.М. Ніколаєвський, О.І. Кізілов, О.М. Плахова, О.В. Чернявська, Л.М. Хижняк, В.І. 

Лукащук, А.І. Андрющенко; За ред. В.С. Бакірова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 

С.8-26. (у співавторстві з О.М. Плаховою).    (216 с.)  

8. Информационное общество в Украине: количественные и качественные оценки 

[Текст] // Innowacyjnosc i przedsiebiorczosc w warunkach kryzysu. Monografia / Pod redakcja 

S. Partyckiego. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. – P. 38 – 43. (у співавторстві з 

В.В. Омельченко). 

9. Информационная безопасность: попытка понятийно-терминологического анализа // 

Meandry Wspolpracy Sieciowej w Europie Srodkowej i Wschodnej. Monografia. / Pod redakcja 

Slawomira Partyckiego. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014. – P. 7-12. 

10. Гражданское общество как концепт и реальная практика в Украине // E-spoleczenstwo 

w Europe Srodkowej i Wschodnej. Terazniejszosc i perspektywy rozwoju. Monografia / Pod 

redakcja Slawomira Partyckiego. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015. – P. 98-104. 

11. Crowdfunding in economical and sociological perspective // Organizacja spoleczna w 

strukturach sieci. Doswiadczenia i perspektywy roswoju e Europie Srodkowej i Wschodnej / 

Redakcja naukova A.Betlej, S. Partycki, M.J.Parzyszek. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. – 

P. 96 – 102. (у співавторстві з В.В. Омельченко). 

12. Big Data: Approaches, Trends, and Relevances to Social Analysis // Wartosci i 

nowoczesnosc w strategii odpowiedzialnego roswoju. Nowe sciezki roswoju w Europie 

Srodkowej i Wschodnej. Monografia / Redakcja naukova Slawomir Partycki, Roman Sobiecki. 

– Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. – P. 76 – 82. (у співавторстві з В.В. Омельченко). 

 

Науково-методичні публікації 

1. Методические рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 

вузах УССР (учебно-методическая разработка). – Харьков: ОК ЛКСМУ, 1989 (у 

співавторстві з Балакірєвою О.М., Кізіловим О.І., Масловою А.М., Сокурянською Л.Г.) 
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2. Методичні рекомендації по виконанню та захисту курсових і дипломних робіт 

для студентів соціологічного факультету денної та заочної форм навчання. – Харків, 

Видавн. центр ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 1999. – 18с. (у співавторстві з Шеремет І.І.) 

3. Методичні матеріали з курсу “Соціологія” для студентів вищих навчальних 

закладів. – Харків, Видавн. центр ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 1999. – 39с. (у співавторстві з 

Сокурянською Л.Г.). 

4. Профилактика и освобождение от табакокурения детей и подростков. / 

Сборник авторских программ и практических рекомендаций для средних учебных 

заведений. – Харьков, 2002. – 166 с. (в соавторстве с Винда О.В., Коструб Е.П., Носенко 

В.М., Сомовой И.Г., Халиным А.И.). 

5. Динаміка установок дітей і підлітків щодо різних форм адитивної поведінки // 

Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків. – К., 2002. – С. 255-261. 

(у співавторстві з Кабачною О.В., Ковальчук О.П., Шеремет І.І.) 

6. Профилактика и освобождение от табакокурения детей и подростков. Сборник 

авторских программ и практических рекомендаций для средних учебных заведений. 3-е 

изд. переработанное и дополненное. – Харьков, 2002. – 209 с. (у співавторстві з Віндою 

О.В., Коструб О.П., Носенком В.М., Сомовою І.Г., Халіним О.І.) 

7. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових, бакалаврських, 

дипломних і магістерських робіт для студентів соціологічного факультету усіх форм 

навчання. – Харків, 2002. – 34с. (у співавторстві з Шеремет І.І.) 

8. Модульно-рейтинговая система как интенсивная технология в подготовке 

социологов. // Социология в аудитории: искусство преподавания. – Харьков, 2003.– 

С.262-268 (у співавторстві з Косулею І.Ю.) 

9. Система "Випускник" в Харківському національному університеті імені 

В.Н.Каразіна: концепція, методика, технологія діяльності/ Бакіров В.С., Навроцький О.І., 

Ніколаєвський В.М., Арбєніна В.Л., Чернявська О.В./ За ред. В.С.Бакірова, 

В.Л.Арбєніної. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 56 с. 

10. Модульно-рейтинговая технология в преподавании социологии студентам 

технических вузов // Социология в аудитории: искусство коммуникации. – Харьков: 

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

2004. – С. 165-173 (у співавторстві з Омельченко В.В.) 

11. Основи конфліктології: Навчально-методичні матеріали для студентів вузів. – 

Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – 64 с. (у співавторстві з І.Ю.Косулею) 

12. Хрестоматія по конфліктології: У 3-х т. – Т.1. / Укл. В.М. Ніколаєвський (відп. 

ред.), І. Ю. Косуля, О.О. Гужва. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009.- 552с.) 

(російська мова) 

13. Соціально-політичні конфлікти: сутність, технології регулювання. Глава 16. // 

Соціологія політики: Підручник: у 2-х частинах. Рек. МОНМС України (лист № 1/11-4098 

від 25.05.2011) / За ред. В.А. Полторака, О.В. Петрова, А.В. Толстоухова. – К.: Вид-во 

Європейського університету, 2011. – Ч.I. – С. 342-372. (у співавторстві з Косулею І.Ю.). 

14. Особливості ринку праці та соціальна робота у сфері зайнятості в сучасній 

Україні. Глава 4. // Соціальна робота у сфері зайнятості: навчальний посібник для 

студентів спеціальності «соціальна робота». (Рек. МОНМС України. Лист № 1/11 – 806 

– від 29.01.2013р.) / за ред. В.В. Харабет, А.І. Андрющенко, В.М. Ніколаєвського. – 

Маріуполь: МФ «Друкарня «Новий світ», 2012. – С. 133-182. 

15. Методичні рекомендації з підготовки рефератів, есе, курсових, дипломних і 

магістерських робіт для студентів соціологічного факультету / укл. : А.Д. Литовченко, 

В.М. Ніколаєвський, І.І. Шеремет. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 36 с. 

 

Редакторська діяльність:  

1. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (серія 

“Соціологія”) (Відповідальний секретар редколегії, 1997-2002, чл. редколегії, 2002 - ). 
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2. Збірник наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 

сучасного суспільства» (Харків) (член редколегії, 2007 - 2018) 

3. Людина і світ: Навчальний посібник (редактор, у співавторстві з Вілковим В.Ю., 

Омельченко В.В., Салтовським О.І.). – Харків. Видавн. центр ХНУ імені В.Н.Каразіна – 

Видання: 2001; 2002; 2004; 2007. 

4. Тягло А.В. Критическое мышление на основе элементарной логики (общая редакция). 

– Харьков, 2001. – 210с. (редактор). 

5. Міжвузівський збірник наукових праць "Соціальні технології. Актуальні проблеми 

теорії та практики” (Київ-Запоріжжя-Одеса) (Член редколегії, 2002 -2010). 

6. Журнал «Вестник РУДН» (Москва, Росія) (Член редколегії, 2008 - 2012). 

7. Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний 

університет» (Київ) (Член редколегії, 2009 - 2014). 

8. Наукове онлайн видання «SOCIOПРОСТІР: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЗБІРНИК 

НАУКОВИХ ПРАЦЬ З СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» засновано у 2010 році 

(головний редактор, 2010-2013). 

9. Соціальна робота у сфері зайнятості: навчальний посібник для студентів 

спеціальності «соціальна робота». Рек. МОНМС України / за ред. В.В. Харабет, А.І. 

Андрющенко, В.М. Ніколаєвського. – Маріуполь: МФ «Друкарня «Новий світ», 2012. – 

568 с. 

 

Навчання за кордоном 

1. Семінар "Управління проектами" (Інститут відкритого суспільства/Центрально-

Європейський Університет (Будапешт, Угорщина, 1999); 

2. Семінар директорів літніх шкіл (Інститут відкритого суспільства/Центрально-

Європейський Університет (Будапешт, Угорщина, 1999, 2001, 2002); 

3. Оцінювання в освіті (Інститут відкритого суспільства/Центрально-Європейський 

Університет, Програма вищої освіти (Будапешт, Угорщина, 2000). 

4. Стажування членів обласної дорадчої експертної групи (ОДЕГ), експертів з соціальної 

роботи, що складалася з представників органів влади та науковців Харківської та 

Хмельницької областей, Кабінету міністрів, Міністерства праці та соціальної 

політики, Українського Фонду соціальних інвестицій (УФСІ) (Київ) з метою вивчення 

досвіду організації надання соціальних послуг населенню громади місцевими 

органами влади (комуною) та встановлення робочих контактів з фахівцями з надання 

соціальних послуг для ефективної реалізації проекту з інноваційних соціальних 

послуг у названих областях (Фонд "Зеніт Інтернешнл", м. Естерсунд та м. Стокгольм, 

Швеція, 10-19 травня 2004). 

5. Workshop з реалізації проекту "Творчі жінки" (Creative Women), Шведський Інститут 

(Стокгольм, Швеція), 6-10 грудня 2009 р. 

6. Семінар «Підвищення якості у вищій освіті» у межах Серії семінарів з управління та 

політики у галузі вищої освіти (Інститут відкритого суспільства/Центрально-

Європейський Університет (Будапешт, Угорщина, 16-19 лютого 2010 р. 

 

Конференції, семінари, 2000 - 

1. Міжнародна науково-практична конференція "Соціологія міста: наукові проблеми та 

соціальні технології", 27 квітня 2001р., Дніпропетровськ (організатор: 

Дніпропетровський національний університет). 

2. VII Міжнародна наукова конференція “Харківські соціологічні читання”, Україна, 

м.Харків, 28-29 листопада 2001р. (організатори: соціологічний факультет 
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Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківське відділення 

Соціологічної Асоціації України). 

3. Міжнародний проект “Сталий розвиток XXI ст.: громадянське суспільство та 

соціальне партнерство в Україні”, Україна, м.Київ, 4 грудня 2001р. (організатори: 

Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Інститут громадянської 

освіти). 

4. Міжнародна наукова конференція “Регіональні та національні еліти: хто формує 

політику?”, Україна, м. Чернівці, 6-7 грудня 2001р. (організатори: кафедра політології 

та соціології Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, 

Буковинський політологічний центр, Бюро зі співробітництва в Україні Фонду ім. 

Ф.Еберта). 

5. Круглий стіл політиків та експертів “Європейський та Євро-Атлантичний вибір 

України: бачення та шляхи реалізації в програмах та діяльності політичних партій і 

блоків на Парламентських виборах – 2002”, Україна, м. Київ, 25 лютого 2002р. 

(організатори: Атлантична Рада України, Інститут політичного аналізу та 

міжнародних досліджень та Бюро зі співробітництва Фонду Ф.Еберта в Україні). 

6. Міжнародний науково-методичний семінар „Модульно-рейтингова система оцінки 

знань студентів вищих навчальних закладів України”, Україна, м.Харків, 15 березня 

2002р. (організатори: соціологічний факультет Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна). 

7. Міжнародний науковий семінар „Умови життя, стилі життя у суспільствах 

перехідного типу”, Білорусь, м. Мінськ, травень 2002р. (організатор: Білоруський 

державний університет). 

8. Міжнародна конференція “Освіта для майбутнього розвитку”, Україна, м.Київ, 31 

травня – 1 червня 2002р. (організатори: Національний університет “Києво-

Могилянська академія”, Інститут громадянської освіти НаУКМА, Інститут соціальної 

та політичної психології АПН України, Коледж освіти і розвитку людини 

університету Міннесота (США). 

9. IV Міжнародна наукова конференція “Стратегія розвитку суспільного ринкового 

господарства у Польщі”, Польща, Люблін-Наленчув, червень 2002р. (організатор: 

Університет Марії Кюрі-Склодовської). 

10. Міжнародна наукова конференція „Якість життя та здоров’я в странах Східної 

Європи”, Австрія, м.Відень, жовтень 2002р. (організатори: Інститут перспективних 

досліджень, м.Відень, Австрія). 

11. Міжнародна наукова конференція „Соціологічна наука та сучасність”, Білорусь, 

м.Мінськ, жовтень 2002р. (організатори: Соціологічна асоціація Білорусі, Білоруський 

державний університет). 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція „Прозорість і корупція у системі 

вищої освіти”, м. Львів, 21-22 листопада 2002р. (організатори: Програма 
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„Партнерство за прозоре суспільство”, Львівський національний університет ім. Івана 

Франка, Український Католицький університет, Міжнародний фонд „Відродження”). 

13. VIII Міжнародна наукова конференція “Харківські соціологічні читання”, Україна, 

м.Харків, 28-29 листопада 2002р. (організатори: соціологічний факультет 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківське відділення 

Соціологічної Асоціації України). 

14. Круглий стіл „Соціальні технології регіонального розвитку”, Україна, 

Дніпропетровськ, 20 грудня 2002р. (організатори: Дніпропетровський міськвиконком, 

Дніпропетровський національний університет, Соціологічна асоціація України (м. 

Київ), Дніпропетровське відділення Академії наук соціальних технологій і місцевого 

самоврядування). 

15. Всеукраїнська нарада-семінар „Моделі професійної підготовки фахівців різних рівнів 

у контексті розвитку спеціальності „Соціальна робота” в Україні”, Україна, м.Львів, 

11-13 березня 2003р. (організатори: Національний університет „Львівська 

політехніка”, Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, Державний Центр 

соціальних служб для молоді). 

16. Форум „Громадська політика щодо НАТО в Україні після Празького Саміту: діємо 

разом”, м. Київ, 8 квітня 2003р. (організатори: Атлантична Рада України за підтримки 

Польщі і Центру інформації та документації НАТО). 

17. Нарада-семінар з питань впровадження Комплексної програми „Формування навичок 

здорового способу життя у дітей та підлітків” (за проектом „Діалог”), м.Київ, 17-19 

квітня 2003р. (організатори: Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська 

благодійна організація „Громадська рада з соціальних проблем розвитку 

підростаючого покоління”). 

18. Міжнародний науковий семінар „Образ жизни, условия жизни и здоровье населения”, 

м. Мінськ, Білорусь, 22-30 квітня 2003 року (організатори: Білоруський державний 

університет, Центр соціологічних та політичних досліджень). 

19. Міжнародна конференція „Суспільна ринкова економіка та виклики ХХІ століття”, 

Польща, Люблін-Наленчув, 12-15 травня 2003р. (організатор: Університет Марії 

Кюрі-Склодовської у Любліні). 

20.  ІІІ Науково-практична міжнародна конференція „Чорноморський регіон в системі 

міжнародної економічної інтеграції: проблеми та перспективи”, м.Феодосія, 24-27 

вересня 2003р. (організатори: Херсонський державний технічний університет, 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 

Український національний комітет міжнародної торгової палати, Міжнародна 

академія наук вищої школи, Київський національний торгово-економічний 

університет, Українська академія зовнішньої торгівлі, Одеський національний 

політехнічний університет). 

21.  Другий Всеросійський соціологічний конгрес «Російське суспільство та соціологія у 

ХХІ столітті: соціальні виклики та альтернативи», м. Москва, Росія, 30 вересня – 2 
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жовтня 2003р. (організатори: Московський державний університет ім. 

М.В.Ломоносова, Інститут соціально-політичних досліджень РАН, Інститут соціології 

РАН, Московський державний соціальний університет). 

22. Українська науково-практична конференція „Медико-соціальні аспекти охорони 

здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Харків, 29-30 

жовтня 2003р. (організатори: Академія медичних наук України, Міністерство охорони 

здоров’я України, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України). 

23. Міжнародний науковий симпозіум „Імпакт перехідного періоду на розвиток 

громадянського суспільства: досвід нових демократій”, м. Кишинеу, Молдова, 6-7 

листопада 2003р. (організатори: Державний університет Молдови, Центр політичного 

аналізу і соціальних технологій „CAPTES”, Фонд Ф.Еберта). 

24. Міжнародний науковий симпозіум "Імпакт неурядових організацій на процес 

суспільних трансформацій: аналіз та ефективність" (Кишинеу, Молдова, 7-8 

листопада, 2003) (організатори: Державний університет Молдови, Центр політичного 

аналізу і соціальних технологій „CAPTES”, Фонд Ф.Еберта). 

25. Міжнародний Семінар „Втілення стандартів якості в управлінні міжнародним 

співробітництвом місцевих органів самоврядування в Україні на засадах польського 

досвіду”, м.Люблін, Польща, 26-28 листопада 2003р. (організатори: Європейський 

центр інтеграції і співпраці органів самоврядування „Dom Europy”). 

26. ІХ Міжнародна наукова конференція “Харківські соціологічні читання”, Україна, м. 

Харків, 12-13 листопада 2003р. (організатори: соціологічний факультет Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківське відділення Соціологічної 

Асоціації України). 

27. Круглий стіл „Формування стратегії розвитку соціального партнерства з 

громадськими організаціями у реалізації реформи кримінально-виконавчої системи”, 

м.Київ, 8-9 грудня 2003р. (організатори: Державний департамент України з питань 

виконання покарань, Міжнародне товариство прав людини – Українська секція, 

Міжнародний фонд „Відродження”). 

28. Міжнародна наукова конференція "Людина і ринок", Люблін-Наленчув, Польща, 

травень, 2004. (організатори: Католицький університет у м. Любліні імені Іоанна 

Павла II, Університет Марії Кюрі-Склодовської). 

29. Міжнародна науково-практична конференція "Традиції та інновації викладання 

гуманітарних дисциплін у вищій школі", Дніпропетровськ, травень, 2004. 

30. Міжнародний науковий семінар "Соціальні та політичні тенденції в країнах СНД: 

ключові індикатори та соціальні вимірювання процесу переходу", Ялта, вересень, 

2004. 

31. Х Міжнародна наукова конференція “Харківські соціологічні читання”, Україна, м. 

Харків, 24-25 листопада 2004р. (організатори: соціологічний факультет Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківське відділення Соціологічної 

Асоціації України). 
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32. Міжнародна наукова конференція “Diverse Dialogues across Europe: Humanities & 

Social Sciences Research Forum” (Intercollege, Nicosia, Cyprus) "Різноманітні діалоги 

крізь Європу: соціальні та гуманітарні науки", Нікосія, Кіпр, 27-28 січня 2005. 

33. Міжнародна наукова конференція "Релігія і економіка", Католицький університет у 

Любліні імені Іоанна Павла II, Люблін, Польща, 15-18 травня 2005. 

34. Міжнародна наукова конференція "Соціогуманітарні науки у просторі INTAS", 

Шведський Колегіум перспективних досліджень у галузі соціальних наук, Уппсала, 

Швеція, 9-11 липня 2005. 

35. Міжнародна наукова конференція по проектам INTAS, Кишинів, Молдова, 28 вересня 

– 2 жовтня 2005 р. 

36. Міжнародний круглий стіл "Україна-Росія-НАТО: Позитивні вектори 

євроатлантичної безпеки", Харків, Ліга Україна-НАТО, Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна, 14 жовтня 2005. 

37. XI Міжнародна наукова конференція “Харківські соціологічні читання”, Україна, м. 

Харків, 11-12 листопада 2005р. (організатори: соціологічний факультет Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківське відділення Соціологічної 

Асоціації України). 

38. Міжнародний науково-практичний семінар "Удосконалення системи соціальної 

допомоги та надання пільг в Україні, Київ, 24-25 листопада 2005.  

39. Міжнародна наукова конференція "Проблеми та перспективи креативної освіти в 

області менеджменту", Бєлгородський державний університет, Бєлгород, Росія, 20-22 

грудня 2005 р. 

40. Міжнародна науково-практична конференція "Девіантна поведінка неповнолітніх: 

проблеми, пошуки, рішення", Харківський національний університет імені 

В.Н.Каразіна, Харків, 2006. 

41. Міжнародна науково-практична конференція "Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи", Дрогобицький державний педагогічний університет, Дрогобич, 10-11 

березня 2006 р. 

42. VII Міжнародна наукова конференція "Nowa ekonomia a spoleczenstwo", Католицький 

університет у Любліні імені Іоанна Павла II, Польща, 15-17 травня 2006 р. 

43. Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-технологічна культура як 

феномен ХХI століття", Бєлгородський державний університет, Бєлгород, Росія, 29-31 

травня 2006 р.  

44. Міжнародна наукова конференція по проектам INTAS, Ялта, Україна, 10–15 вересня 

2006 р. 

45. Міжнародний науковий семінар "Еліти та розширення Європейського Союзу". Київ, 

6-7 жовтня 2006 р. 

46. Міжнародна наукова конференція «Соціологічна наука в країнах СНД: проблеми та 

перспективи розвитку», Мінськ, Білоруський держуніверситет, 17-21 грудня 2006 р. 

47. Міжнародний науковий семінар «Міграційні процеси у північно-східній частині 

України», соціологічний факультет Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, 29 березня 2007 р. 
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48. Міжнародна наукова конференція «Проблеми безпеки, міграції. ідентичностей та 

здоров’я в Росії, Білорусі та Україні», Університет у м. Абердині, Абердин 

(Шотландія, Велика Британія), 4-11 квітня 2007 р. 

49. Конгрес політологів України «Консолідація українського суспільства: політичні 

проблеми і перспективи», Асоціація політичних наук України, Українська академія 

політичних наук, Київ, 14 вересня 2007 р. 

50. V Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 10-14 

жовтня 2007 р. 

51. Науковий семінар «Міграція та толерантність в Україні», Київське представництво 

Інституту Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців імені Вудро Вілсона, 

соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, Харків, 29-30 жовтня 2007 р. 

52. XIII Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання», 

соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, 8-9 листопада 2007 р. 

53. Перша Міжнародна наукова конференція «Одеські соціологічні читання 

«Інституціональні зміни та пошук нової ідентичності»», Інститут соціальних наук 

Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, 29-30 листопада, 2007 р. 

54. IX Міжнародна наукова конференція «Kultura a Rynek», Католицький університет у 

Любліні імені Іоанна Павла II, Польща, 12-14 травня 2008 р. 

55. VI Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 9-13 

жовтня 2008 р. 

56. II конгрес Української Асоціації європейських студій, Київ, 30-31 жовтня 2008 р. 

57. XIV Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання», 

соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, 6-7 листопада 2008 р. 

58. Х Міжнародна наукова конференція «Е-економіка – Е-суспільство в Центральній і 

Східній Європі», Католицький університет у Любліні імені Іоанна Павла II, Польща, 

11-13 травня 2009 р. 

59. Міжнародна наукова конференція «Здоров’я у перехідний період: тенденції у здоров’ї 

населення та політика в області здоров’я у країнах СНД» (в рамках проекту HITT-

CIS), Відень, 19-24 вересня 2009 р. 

60. VII Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 9 -12 

жовтня 2009 р. 

61. Міжнародна наукова конференція «Міграційні процеси у сучасній Європі: еволюція 

міграційних взаємовідносин ЄС та держав Центральної та Східної Європи», Одеса, 

24-25 вересня 2010 р. 

62. Науковий семінар «Вплив міжнародної міграції на ринок праці в Україні», Київський 

офіс Інституту Кеннана, Київ, 27-28 вересня 2010. 
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63. VIII Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 7 -11 

жовтня 2010 р. 

64. ХII Міжнародна наукова конференція «Мережеве суспільство – мережева економіка в 

Центральній і Східній Європі», Католицький університет у Любліні імені Іоанна 

Павла II, Польща, 16-18 травня 2011 р. 

65. Міжнародна наукова конференція “Соціально-економічні та етнокультурні наслідки 

міжнародної міграції для України”, Київ, 17 вересня 2011 р. (Національний інститут 

стратегічних досліджень) 

66. IX Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 6 -10 

жовтня 2011 р. 

67. ХVI Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання», Україна, м. 

Харків, 3-4 листопада 2011 р. (соціологічний факультет Харківського національного 

університету ім. В.Н.Каразіна, Харківське відділення Соціологічної Асоціації 

України). 

68. Європейські політичні дебати «Україна-ЄС: посткризові тренди євроінтеграції» 

(Харків, 17-18 листопада, 2011). 

69. XIII Міжнародна наукова конференція «Фінансова криза – розвиток та соціально-

економічні наслідки у Центральній та Східній Європі», Католицький університет у 

Любліні імені Іоанна Павла II, Польща, 21-23 травня 2012 р. 

70. X Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 3-8 

жовтня 2012 р. 

71. Міжнародний круглий стіл «Сучасна історія інституціоналізації соціальної роботи в 

України», 12 грудня 2012 р., Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова, м. Київ. 

72. XIV Міжнародна наукова конференція «Економічні та соціальні стратегії дій в умовах 

фінансової кризи. Досвід країн Центральної та Східної Європи», Католицький 

університет імені Іоанна Павла II у Любліні, Варшавська головна школа торгівлі та 

Інститут соціології Державної вищої школи імені Папи Іоанна Павла II у Білій 

Підлясці, 13-15 травня 2013 р. 

73. XI Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 2-6 

жовтня 2013 р. 

74. II Конгрес соціологічної асоціації України «Соціологія та суспільство: взаємодія в 

умовах кризи», ХНУ імені В.Н.Каразіна, 17-19 жовтня 2013 року, Харків, Україна; 

75. XV Міжнародна наукова конференція «Мережа як простір соціального, економічного 

та політичного співробітництва у Центральній та Східній Європі», Католицький 

університет імені Іоанна Павла II у Любліні та Варшавська вища школа економіки, 

26-28 травня 2014 р., Люблін-Наленчув, Польща; 

76. XII Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 25-29 

вересня 2014 р. 
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77. XVI Міжнародна наукова конференція «Стратегії формування е-економіки та е-

суспільства у Центральній та Східній Європі: стан та перспективи розвитку». м. 

Люблін, (Польща), Католицький університет імені Іоанна Павла II у Любліні та 

Варшавська вища школа економіки, 25-27 травня 2015 р. 

78. XIII Міжнародний громадський форум «Діалог цивілізацій», о. Родос, Греція, 8-12 

жовтня 2015 р. 

79. XVII Міжнародна наукова конференція «Підприємництво, соціальна організація в 

структурах мережі. Досвід та перспетиви розвитку в Центральній і Східній Європі». 

м. Люблін, (Польща), Католицький університет імені Іоанна Павла II у Любліні, 

Варшавська вища школа економіки та Тбіліський державний університет імені Іване 

Явакхішвілі, 23-25 травня 2016 р. 

80. Міжнародна наукова конференція «Spoleczenstwo – Technologia – Gospodarka w 

swiecie sieciowych powiazan. Ku przyszlosci» («Суспільство-Технологія-Економіка у 

мережевому світі. Назустріч майбутньому») (Католицький університет імені Іоанна 

Павла II, м. Люблін, Польща, 15-16 листопада 2016). 

81. XVIII Міжнародна наукова конференція «Цінності та сучасність у стратегії 

відповідального розвитку. Новий шлях розвитку у Центральній та Східній Європі» 

(Католицький університет імені Іоанна Павла II у Любліні (КУЛ), Варшавська школа 

економіки (обидва – Польща) та Міжнародна Балтійська Академія Рига (Латвія), 22-

24 травня 2017 р. 

82. XIX Міжнародна наукова конференція «Нові проблеми е-економіки та е-суспільства» 

(Католицький університет імені Іоанна Павла II у Любліні (КУЛ), Варшавська школа 

економіки, освітня фундація «Трансформації» (Варшава)), 21-23 травня 2018 р. 

83. the 14th edition of International Academic Conference «Social Sciences for Regional 

Development 2019» (The Institute of Humanities and Social Sciences and the Faculty of 

Social Sciences, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, October 11–12, 2019). 


