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3. “Методологічні засади комплексного оцінювання стану дотримання 

принципу недискримінації” ( 1,5 др.арк). 

4. “Методологічні засади комплексного оцінювання стану дотримання 

принципу недискримінації” ( 2 др.арк). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

статті 

1. Пилипенко В.Є., Волянська О.В. Вітчизняна соціологія освіти: 

теоретико-методологічні та історичні засади // Віснік Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 2017. № 4(35) (1,3 

др.арк) 

 

Участь в колективній монографії: 

1. Український барометр дискримінації: комплексне оцінювання стану 

дотримання  принципу недискримінації (методика та результати пілотажного 

дослідження)// Звіт за результатами моніторингового дослідження в рамках 

проекту «Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав 

людини». – К. – 2016. – 74с. (0,5 др.арк.) 

тези 

1. Волянська О.В. Загальні тенденції антикорупційного дискурсу в 

публічних позиціях політичних еліт в Україні // Політичні та правові 

дисонанси в сучасних українських реаліях: зб. матеріалів ХХХ Харків. 

політол. читань (м.Харків, 16 черв. 2017р.). – Харків: Право, 2017. – 274 с. – 

С.93-96 (0,2 др.арк) 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

• Вся методологія (методи збору даних та їх інтерпретація) базується на 

однозначності та незмінності системи показників. Показники утворюють 

рамки моніторингу. 

• Систему показників розроблено з урахуванням: 

А) національного законодавства (і термінологія і тлумачення даних 

базуються на вітчизняному законодавстві); 

Б) міжнародно-правових стандартів (оскільки дослідження має емпіричний 

характер, це джерело важливе на стадії аналізу та оцінки отриманих даних); 

В) технічних та операційних підходів міжнародних організацій. 

• Методологія спрямована на концептуальні та технологічні підходи до 

отримання та узагальнення даних, що вироблені ООН та європейськими 



інституціями:  

1) Моніторинг та оцінка дотримання прав людини мають суспільне 

значення лише тоді, коли вони спираються на чіткі показники ситуації. 

Накопичення фактів саме по собі нічого не дає (більшість правозахисних 

моніторингів в Україні саме у такий спосіб проводяться). Необхідно мати 

систему показників, що відображають сутнісні ознаки ситуації (тобто те, що 

особисту проблему перетворює на суспільну) і дають можливість порівняння 

ситуації у динаміці.  Саме такий підхід послідовно проводиться в останні 

роки (приблизно з 2007 року) європейськими інститутами. Для України 

особливо важливими стають позиції з цих питань Агентства 

фундаментальних прав ЄС, які загалом координуються та узгоджуються з 

відповідними інститутами ООН (про досвід окремих європейських країн та 

ЄС детальніше див.: Fundamental Rights:Challenges and Achievements 2014. – 

FRA: 2015.) 

2) «Показники – це специфічна інформація про стан та умови певного 

об'єкту, події, діяльності чи наслідків, що можуть бути співвіднесені з 

нормами чи стандартами прав людини, та використані для оцінювання та 

моніторингу  імплементації прав людини» (Human Rights: A guide to 

Measurement and Implementation. – UN: N.Y-Geneva.-2012) 

3) Всі показники (в методології ЄС та ООН) поділяються на три групи: а) 

структурні показники: показують стан законодавчого регулювання (зокрема 

ступінь імплементації міжнародно-правових стандартів) та інституційну 

складову системи протидії дискримінації; б) процесуальні показники – 

стосуються діяльності як державних так і недержавних органів (інститутів) у 

сфері формування та реалізації політики; діяльності із захисту прав людини; 

в) показники практики  (або показники результатів) – показують: реальний 

стан речей з дотримання антидискримінаційних стандартів (наявність 

порушень; їх масштаб та наслідки); рівень антидискрмінаційної культури 

суспільства (толерантність); фактичну ефективність засобів захисту 

порушених прав. 

• В системі показників виділяються наступні блоки: захищені ознаки; 

сфери та стандартні ситуації; показники дискримінаційних практик; 

показники особистого досвіду; показники реагування на ситуації 

дискримінації; показники рівня “антидискримінаційної культури 

суспільства”. 
 

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

Методологія, що запропонована в НДР, є базовим (стандартним) 

інструментарієм оцінювання рівня дотримання антидискримінаційних 

стандартів в Україні, що може застосовуватись: 

• для реалізації моніторингових повноважень Офісу Омбудсмена. 

Показники та методи Методології мають бути узгоджені з форматом і 

завданнями спеціального розділу Щорічної (або спеціальної) доповіді; 

• для проведення неурядовими організаціями відповідних досліджень в 



рамках реалізації їх статутних завдань щодо моніторингу дискримінації; 

• для проведення органами державної влади секторальних досліджень: у 

окремих сферах або щодо окремих груп або щодо окремих захищених ознак, 

для потреб розробки державної політики з урахуванням 

антидискримінаційних стандартів та оцінювання ефективності такої 

політики; 

• для проведення наукових досліджень відповідної тематики.  

Методологія забезпечує збір інформації щодо наступних характеристик 

ситуації з дотриманням антидискримінаційних стандартів: 

• ідентифікація та визначення поширеності основних дискримінаційних  

практик в пріоритетних сферах; 

• визначення поширеності дискримінації за базовими захищеними 

ознаками (визначення “груп підвищеного дискримінаційного ризику”); 

• визначення сфер підвищеного ризику дискримінації; 

• оцінка ступеню та ефективності використання населенням основних 

засобів захисту  права на недискримінацію; 

• оцінка сприйняття населенням участі базових державних інститутів у 

захисті права на недискримінацію; 

• визначення соціальних чинників, що впливають на ступінь дотримання 

принципу недискримінації та поширеність дискримінаційних стереотипів 

масової свідомості. 
 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 

1. ІІІ Конгрес Соціологічної Асоціації України «Нові Нерівності - Нові 

Конфлікти: Шляхи Подолання» 12-13 жовтня 2017 року (Харківський 

національний університет В. Н. Каразіна) 

2. Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях: 

ХХХ Харківські політологічні читання (м. Харків, 16 черв. 2017р.). 

3. Круглий стіл з обговорення результатів соціологічного дослідження 

«Українське суспільство та європейські цінності», проведеного Інститутом 

Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні 

та Білорусі (Харків 29.09). 

4. Цикл лекцій «Перспективи інформаційного суспільства в Східній 

Європі» від Пал Тамаша (Харківський національний університет В. Н. 

Каразіна, 10-11 жовтня 2017) 

5. Круглий стіл з обговорення результатів проекту програми 

поведінкових змін у галузі ВІЛ-профілактики «Міст» університету Джона 

Хопкінса, медичного коледжу штату Вісконсин та ХНУ імені В.Н.Каразіна 

(Київ 29-30 червня). 
 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

 

Опубліковано 2 друк.арк. 



 

Колективна монографія (звіт) 

1.Український барометр дискримінації: комплексне оцінювання стану 

дотримання  принципу недискримінації (методика та результати пілотажного 

дослідження) // Звіт за результатами моніторингового дослідження в рамках 

проекту «Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав 

людини». – К. – 2016. – 74с. (0,5 др.арк.) 

 

Статті -1 /1,3 друк. арк.: 

1. «Вітчизняна соціологія освіти: теоретико-методологічні та історичні 

засади», «Віснік Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого» . № , 1,3 др.арк. 

 

Тези: - 1/ 0,2 друк. арк. 

1.«Загальні тенденції антикорупційного дискурсу в публічних позиціях 

політичних еліт в Україні»,  конференція «ХХХ Харків. політол. читання» 16 

червня 2017р., м. Харків, 0,2 др.арк 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus,Web of Science -0 

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

наукометричних базах даних: 

 «Вітчизняна соціологія освіти: теоретико-методологічні та історичні 

засади», «Віснік Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого» . № , 1,3 др.арк. 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google 

Scholar і таких міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus 

International (Польща), Academic Research Index (Японія), Information Matrix 

for the Analysis of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher (США), WorldCat 

(США), Scientific Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австралія), 

International Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact Factor 

(Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина); а також базах 

даних «Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. 

 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і 

студентів  

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

ОБСЄ експерт з соціології в проекті «Підтримка діагностики, 

моніторингу та переслідування корупції в Україні». 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціологіі та політології  протокол № 4       

від 28 листопада 2017р.   

      Викладач                                                                     Волянська О.В. 



 

      Зав.кафедри д. філос. н, проф.                                  Требін М.П. 


