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3. Тема і обсяг запланованої річної планової наукової роботи: 

“Аналіз методик соціологічного дослідження корупції у ВНЗ ”, 

 1,25 друк.арк. 

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

“Довіра до суду та інститутів публічної влади: методики моніторингу оцінки”, 

 2 друк.арк. 

 

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

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Результати НДР-2020 увійшли складовою частиною до енциклопедичного словника 

«Соціологія права», 2 наукових статей, тексту лекцій з курсу соціально-політичних студій. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 проаналізовано чинники, що відповідають за довіру до органів публічної влади в 

надзвичайних ситуаціях; 

 встановлено механізм соціального контролю за діяльністю суду з боку громадськості 

за посередництва засобів масової інформації; 

 проаналізовано умови та напрямки ефективної співпраці судового інституту та ЗМІ.  

 виявлено переваги та недоліки в стандартній оцінці рівня довіри до суду в 

національних дослідженнях. 

 

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

проведення): 

8.1. ХХXІІІ Харків. політол. читання «Україна і ЄС: політико-правові перспективи 

інтеграції» (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.); 

8.2. ХХІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів «Український 

соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Харків, 1 

груд. 2020 р.) 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

 

Опубліковано:  2,0 друк.арк. 

 

Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л.М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В.Л. 

Погрібна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2020. 984 с. (4 статті, 0,5 друк. арк.); 

 

Статті: 1 друк.арк. 

Волянська О.В. Довіра до публічної влади та чинники, що її зумовлюють в 

надзвичайних ситуаціях // Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого Серія: Політологія / редкол.: А.П.Гетьман та ін.. – Харків: Право, 

2020. – №2 (45). – 167-181. (0,6 др.арк) 

 



Volianskа O. V., Pidkurkova I. V. Peculiarities of interaction of courts and media in the 

conditions of democracy. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Соціологія. Харків: Право, 2020. №4 (47). (0,8 др.арк./ 0,4 авт.) 

 

Аналітичний звіт: 0,5 др.арк 

Довіра до суду аналітичний звіт за результатами розробки та апробації стандартної 

методики оцінки рівня довіри до суду/ Програма “Нове правосуддя”, Інститут 

прикладних гуманітарних досліджень ІПГД, 2019. – 60с.(0,5 др.арк) 

 

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

10.1. збірника матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Україна і ЄС: 

політико-правові перспективи інтеграції :» (ХХXІІІ Харківські політологічні читання). 

10.2. збірника матеріалів XХІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих 

науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями:  

Експерт-соціолог у проектах USAID «Нове правосуддя» 
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