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1. Волянська Олена Володимирівна 

2. Кандидатка соціологічних наук, доцентка 

3. Австралійський союз: загальна характеристика політичної системи.  

      (1,25 др.арк.) 

4. Права людини на безпеку та інформацію в концепті права на «охорону здоров’я»  

      (1,25 др.арк.) 

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

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень.  

Участь у соціологічному дослідженні з оцінки корупційних ризиків в наданні цифрових 

адміністративних послуг. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.  

Лекції для працівників МВС України 3-5 жовтня 2021 року, Київ 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах  

- Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова культура українського 

народу в контексті модерного державотворення» (ХХХІІ Харківські політологічні читання) 

- 23.04.2021, м. Харків 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві» - 28.05.2021, м.Харків 

- Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 6th International 

scientific and practical conference. Chicago, USA (online) 

 - International conference of comparative and transnational law. Romania, June 25, 2021 

(online). 

- IV Конгрес соціологічної асоціації України. Харків. 29 жовтня 2021. 

https://nlu.edu.ua/vidbulasya-vseukrayinska-naukovo-teoretychna-konferencziya-polityko-pravova-kultura-ukrayinskogo-narodu-v-konteksti-modernogo-derzhavotvorennya-hhhii-harkivski-politologichni-chytannya/
https://nlu.edu.ua/vidbulasya-vseukrayinska-naukovo-teoretychna-konferencziya-polityko-pravova-kultura-ukrayinskogo-narodu-v-konteksti-modernogo-derzhavotvorennya-hhhii-harkivski-politologichni-chytannya/
https://nlu.edu.ua/2021/04/23/
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів –  

                                                         

Статті:  2 (1,25 друк.арк.) 

1. Volianskа O., Pidkurkova I. Methodological problems in international studies of freedom 

of the press. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 6th 

International scientific and practical conference. Chicago, USA, 2021. (авт. - 0,75 

друк.арк.) 
2. Shevchuk O., Matyukhina N., Babaieva O., Dudnikov A., Volianska O. The human right to 

security in the implementation of the concept of the "right to health protection"// 

International conference of comparative and transnational law. Romania, June 25, 2021. 

(0,5 друк.арк.) 

 

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

Scopus, Web of Science (окремо). 

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

даних.-  

1. Volianskа O., Pidkurkova I. Methodological problems in international studies of freedom 

of the press. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 6th 

International scientific and practical conference. Chicago, USA, 2021. (авт. - 0,75 

др.арк.) 
 

2. Shevchuk O., Matyukhina N., Babaieva O., Dudnikov A., Volianska O. The human right to 

security in the implementation of the concept of the "right to health protection"// 

International conference of comparative and transnational law. Romania, June 25, 2021. 

(0,5 др.арк.) 

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

Збірника матеріалів ХХXІV Харків. політол. читань «Політична система України за умов 

глобальних викликів і локальних проблем» 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології   

протокол № 4 від 29 листопада   2021 р. 

 

Викладач 

к.соц.н., доценка       Олена ВОЛЯНСЬКА 

 

Зав. кафедри         

д.філос.н., проф.        Михайло ТРЕБІН 
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