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2007. – № 2 (19). – С. 155–181. (2,0 обл. вид. арк.). 

8. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Політична ситуація та соціально-економічні настрої 
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науково-практичної конференції “Конкурентоспроможність людського потенціалу 
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інфекції/СНІД в Україні. / Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, The world 
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16. Головенько В.А. Громадянське суспільство як важливий чинник суспільних 
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суспільства. Третя світова теорія. Матеріали Шостої міжнародної науково-

теоретичної конференції. 8–9 червня 2007 р., м. Київ. Книга I. – К.: Фенікс, 2007. – 

С. 172–178 (0,3 обл. вид. арк.). 

17. Головенько В.А. Рівень соціальної напруженості та потенціал соціального протесту в 

суспільстві: можливості соціологічного дослідження та прогнозування // 

Український соціум – 2007. – № 5–6 (22–23). – С. 84–97 (0,9 обл. вид. арк.). 

18. Дмитрук Д.А. Соціокультурна складова та її інституціоналізація в політичному 

виборі // Український соціум”. – 2007. – № 5–6 (22–23). – С. 18–30. (0,8 обл. вид. 

арк.). 

19. Левін Р., Ноур А. Ставлення до інновацій різних соціально-демографічних груп 

українського суспільства // Науковий журнал “Український соціум”. – 2007. – № 3 

(20). –  С. 54–62. (0,5 обл. вид. арк.). 
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1. Здоров‟я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр. О. М. Балакірєва, 

Н. О. Рингач, Р. Я. Левін та ін. / К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. – 

128 с. (Балакірєва О. М. – особистий внесок 1,4 обл. вид. арк., Левін Р. Я. – 

особистий внесок 0,75 обл. вид. арк.). 

2. Головенько В.А. (у співавторстві). Українська економіка: конкурентоспро-можність 

заради соціальної спрямованості // Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє 

становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь. – К.: НІСД, 2007. – С. 55–

114 (0,1 обл. вид. арк.).   

3. Головенько В.А. (у співавторстві) Економічна активність молоді України // Молодь 

України на ринку праці: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України про становище молоді (за підсумками 2006 

року). – К.: Крамар, 2007 р. – С. 11–24 (0,25 обл. вид. арк.). 

4. Балакірєва О.М., Ноур А.М. Розвиток підприємництва в Україні: інституційне 

середовище та громадська думка населення // Економіка і прогнозування. – 2008. – 
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5. Балакірєва О. М., Дмитрук Д. А. Громадська думка на межі 2006–2007 рр.: 

постелекторальні оцінки, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, оцінка 

змін соціально-економічного становища країни та власного матеріального 

становища різних верств населення // Науковий журнал „Український соціум”. – 

2008. – № 1 (24). – С. 140–159 (2,0 обл. вид. арк.). 

6. Балакірєва О. М. Ціннісні орієнтації українського суспільства: 1996 – 1999 – 2006 

рр. // Науковий журнал „Український соціум”. – 2008. – № 2 (25). – С. 135–164 (1,5 

обл. вид. арк.). 

7. Головенько В.А.  Гражданское общество в Украине: опыт социологического анализа 

// Мир перемен. – 2008. – № 3. – С. 55–68 (1,0 обл. вид. арк.).   

8. Левін Р.Я. Навчання упродовж життя як чинник економічної поведінки // 

Український соціум. – 2008. – № 3. – С. 97–109. (0,5 обл. вид. арк.). 

9. Балакірєва О., Левін Р. Навчання впродовж життя економічно активного населення 

як чинник економічного зростання на засадах інноваційного розвитку // Пріоритети 

національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: Мат. 

міжн. науково-практ. конф., м. Київ, 20–21 листопада 2008 р., ч. 2. – МОН, КНТЕУ, 

НАНУ, ДУ „ІЕП”. – С. 106–107. (0,1 обл. ви. арк.). 

2. Балакірєва О. М. В своїй хаті – правди й волі! Ставлення до державності та 

державотворення в дзеркалі моніторингових досліджень громадської думки 

// Народний депутат. – 2008. – № 8 (44). – С. 46–49 (0,8 обл. вид. арк.). 

3. Методичні рекомендації з проведення досліджень для моніторингу відповіді 

країни на епідемію ВІЛ-інфекції / О.М. Балакірєва, М.Ю. Варбан, Г.В. Довбах [та 
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ін.], МФБ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». – К.: 2008. – 96 с. 

(особистий внесок – 1,0 обл. вид. арк.). 

4. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та 

наркотичних речовин серед учнівської молоді України: моногр. О. М. Балакірєва 

(кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Н. О. Рингач та ін. / К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. 

О. Яременка, 2008. – 152 с. (Балакірєва О. М. – особистий внесок 1,5 обл. вид. арк.). 

5. Левін Р.Я. Вплив навчання впродовж життя на споживчу складову 

економічної поведінки в українському суспільстві// Український соціум. – 2008. – 

№ 4. – С. 107–113. (0,5 обл. вид. арк.). 
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2009 р. 

 

1. Балакірєва О.М. Громадська думка на межі 2008 – 2009 рр.: оцінка року та погляд у 

майбутнє // Український соціум. – 2009. – № 1. – С. 135–153 (1,2 обл. вид. арк.). 

2. Головенько В.А. Формування державної молодіжної політики в країнах СНД // 

Український соціум. – 2009. – № 1. – С. 119–134 (1,2 обл. вид. арк.). 

4. Балакірєва О.М. Громадська думка населення України: квітень 2009 р. // Український 

соціум. – 2009. – № 2. – С. 161–175. (1,0 обл. вид. арк.). 

6. Ноур А.М. Ставлення, готовність та мотивація економічно активного населення 

України до підприємництва як чинники потенційної трудової мобільності в умовах 

кризового стану ринку праці // Український соціум. – 2009. – № 2. – С. 121–131. (0,8 

обл. вид. арк.). 

15. Балакірєва О.М., Федулова Л.І. Проблеми і перспективи виробничої та науково-

технічної кооперації підприємств України й Російської Федерації: експертна оцінка 

// Економіка України. – 2009. – № 8 (573). – С. 59–67. (0,6 обл. вид. арк.). 

16. Ноур А.М. Особливості трансформації економічної свідомості молоді України у 

контексті формування соціальної молодіжної політики // Молодіжна політика: 

проблеми і перспективи. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної 

конференції, Дрогобич, 15–16 травня 2009 року. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 122–127 . (0,6 обл. вид. арк.). 

17. Балакірєва О.М. Настрої та електоральні орієнтації населення України на старті 

виборчої президентської кампанії (осінь 2009 року) // Український соціум. – 2009. – 

№ 4 (31). – С. 160–174. (1,2 обл. вид. арк.). 

18. Головенько В.А. Взаємодія органів влади та громадських організацій як необхідний 

чинник розбудови в Україні громадянського суспільства // Науковий журнал 

„Український соціум”. – № 4 (31). – 2009. – С. 78–86. (0,75 обл. вид. арк.). 

25. Балакірєва О. М., Черненко С.М. Нерівномірність доходів населення України як 

соціально-економічна проблема / О.М. Балакірєва, С.М. Черненко // Український 

соціум. – 2009. – № 3 (30). – С.49–64 (1,0 обл. вид. арк.). 

26. Балакірєва О.М. Соціально-економічне самопочуття населення: літо 2009 р. // 

Український соціум. – 2009. – № 3 (30). – С. 153–169 (1,5 обл. вид. арк.). 

28. Місютіна В.І. Механізми трансформації трудових цінностей / Соціологія в ситуації 

соціальних невизначеностей: Тези доповідей І Конгресу соціологічної асоціації 

України 15-17 жовтня 2009 р. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С.444 

(0,1 обл.вид.арк.) 

29. Бєлінська В.М. Вплив кризи на зайнятість та доходи населення в регіонах // 

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції „Теорія і практика 

сучасної економіки”, Черкаси,2009.  (0,2 обл. вид. арк.). 

30. Шестаковський О.П. Непряма ретроспективна оцінка динаміки соціальних 

показників з використанням дискримінантного аналізу на прикладі етнічних 
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упереджень / О.П. Шестаковський // Актуальні проблеми соціології, психології, 

педагогіки: збірник наукових праць. – К.:Фенікс, 2009. – Вип. 9. – с. 157-165. 

(обсягом 0,59 обл. вид. арк.) 

31. Шестаковський О.П. Історико-теоретичний аналіз шкали Богардуса. / 

О. П. Шестаковський // Український соціум. – 2009. – №3. – с. 37-48. (обсягом 0,76 

обл. вид. арк.)  

32. Шестаковський О. Межі валідності шкали Богардуса: спроба історико-теоретичного 

аналізу. / О. Шестаковський // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей 

учасників VII міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Х.: ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 276-278. (обсягом 0,16 обл. вид. арк.)  

33. Шестаковський О.П. Поширеність окремих етнічних упереджень та ксенофобії в 

українському суспільстві. // VI Міжнародна конференція “Розвиток демократії і 

демократична освіта в Україні”: Анотації доповідей. Київ, 21-23 травня 2009 р. – К.: 

2009. – с. 6. (обсягом 0,02 обл. вид. арк.)  

34. Шестаковський О. П. Шкала Богардуса: спроба встановлення меж валідності в 

українському суспільстві. / О. П. Шестаковський. // Соціологія в ситуації соціальних 

невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації 

України. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 97. (обсягом 0,13 обл. вид. арк.) 
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2010 р. 

 

1. Балакірєва О.М. Особливості електоральної поведінки виборців під час 

Президентських виборів 2010 р. // Український соціум. – 2010. – № 1. (32). – С. 7–27. 

(1,0 обл. вид. арк.). 

2. Балакірєва О.М. Соціально-економічне самопочуття населення України – підсумки 

2009 р. та очікування 2010 р. // Український соціум. – 2010. – № 1. (32). –  

С. 165–190. (1,5 обл. вид. арк.). 

3. Головенько В.А. Взаємодія органів влади та громадських організацій як необхідний 

чинник розбудови в Україні громадянського суспільства // Український соціум. – 

2010. – № 1. (32). – С. 145–156. (1,0 обл. вид. арк.). 

4. Ноур А.М. Соціальне самопочуття та економічна поведінка населення України: 

вплив соціально-трудового статусу та нерівності за доходами // Український соціум. 

– 2010. – № 1. (32). – С. 51–63. (0,6 обл. вид. арк.). 

5. Балакірєва О.М., Ноур А.М. Соціально-трудовий статус та розшарування за 

доходами як детермінанти соціального самопочуття та економічної поведінки 

населення України // Економіка і прогнозування. – 2010. – №1. – С. 111–129. (1,4 

обл. вид. арк.). 

6. Шестаковський О.П. Індекс підтримки національної гомогенності: досвід адаптації 

шкали інтолерантності // Український соціум. – 2010. – № 1. (32). – С. 91–103. (0,6 

обл. вид. арк.). 

7. Левін Р.Я. Навчання впродовж життя як фактор інноваційності в українському 

суспільстві // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних 

взаємодій: Зб. матер. Третьої міжнар. наук. конф. Для студентів, аспірантів, 

науковців. – Суми: СОІППО. т. ІІ, Секції: №3 (сесії 3.3–3.5), №4. 2010. – 368 с. С. 

270–273. (0,2 обл. вид. арк.). 

8. Головенько В.А. Готовність молоді України до розбудови громадянського 

суспільства // Науково практичний журнал „Вісник Міністерства України у справах 

сім‟ї, молоді та спорту”. – 2010 – № 1–2. – С. 124–133. (1,0 обл. вид. арк.). 

9. Головенько В.А. Проблеми формування і реалізації державної молодіжної політики // 

Молодь та молодіжна політика в Україні : соціально-демографічні аспекти / За ред. 

Е.М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 

НАН України, 2010. – С.203–221 (0,85 обл. вид. арк.). 

10. Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А., Левін Р.Я., Місютіна В.І., Ноур 

А.М., Шестаковський О.П. Сприйняття населенням напрямків соціально-

економічного розвитку країни як передумова готовності до системних реформ та 

модернізації // Український соціум. – 2010. – № 4. (35). – С. 7–30. (1,2 обл. вид. арк.). 

11. Ноур А.М. Зв‟язок матеріального розшарування зі ставленням населення України до 

підприємництва // Український соціум. – 2010. – № 4. (35). – С. 71–84. (0,7 обл. вид. арк.). 
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12. Шестаковський О.П. Схильності до етнічно упередженої поведінки: досвід 

побудови показників // Український соціум. – 2010. – № 4. (35). – С. 141–153. 

(0,6 обл. вид. арк.). 

13. Балакірєва О.М., Левін Р.Я. Моніторинг людського капіталу за показниками 

навчання впродовж життя // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 

сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Випуск 16. –Х.: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна. – 2010. – 716 с. С. 196–202. (0,58 обл. вид. арк.). 

14. Балакірєва О.М., Левін Р.Я. Вимір людського капіталу через показник залучення до 

навчання впродовж життя // Економіка і прогнозування. – 2010. – №3. – С. 120–140. 

(1,5 обл. вид. арк.). 

15. Балакірєва О.М., Левін Р.Я. Готовність українського соціуму до модернізації 

ключових сфер суспільного життя // Український соціологічний журнал. – 2010. – 

№4. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.sau.kiev.ua/magazine.html 

(2,44 обл. вид. арк.) 
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2011 р. 

 

1. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / 

[Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук 

О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с. : табл., 

рис. 

1. Головенько В.А. Взаємодія органів влади та організацій громадянського суспільства 

як важливий чинник пом‟якшення проблем соціально-економічної нерівності // 

Науковий журнал „Український соціум”. – № 1 (36). – 2011. – С. 177–192. (1,04 обл. 

вид. арк.). 

2. Дмитрук Д.А. Соціально-економічна нерівність: чинники формування та механізми 

закріплення // Науковий журнал „Український соціум”. – № 1 (36). – 2011. – С. 15–

30. (1,0 обл. вид. арк.). 

3. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Середа Ю.В. Громадська думка та оцінки ситуації: 

листопад–грудень 2010 р. // Науковий журнал „Український соціум”. – № 1 (36). – 

2011. – С. 193–215. (1,4 обл. вид. арк.). 

4. Балакирева О.Н., Левин Р.Я. Информационно-коммуникационные компетенции как 

фактор социально-экономического неравенства // сборник статей «Социально-

инновационное развитие региональной экономики: проблемы и перспективы» //сборник 

материалов НПК с международным участием. – Краснодар, 2011. – 271с. (0,2 др. арк. 

– С.245–251). 

5. Головенько В.А. Соціально-економічні та політичні настрої й очікування сучасної  

української молоді: соціологічний вимір // Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи : Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 10–19. (0,84 обл. вид. арк.). 

6. Мисютина В.И. Трансформация ценностей в сфере образования// сборник статей 

«Социально-инновационное развитие региональной экономики: проблемы и 

перспективы» //сборник материалов НПК с международным участием. – Краснодар, 

2011. – 271с. (0,2 др. арк. – С.219–223) 

7. Місютіна В.І. Рівень аномії сучасного українського суспільства / Місютіна Вікторія 

Іванівна //Вісник Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна; серія 

«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2011. 

– № 911 (0,5 др. арк.). 

8. Місютіна В.І. Особливості ціннісно-світоглядного сприйняття роботи серед різних груп 

економічно активного населення. / Інноваційний розвиток суспільства за умов 

кроскультурних взаємодій: Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції для 

студентів, аспірантів, науковців – Суми: СОІППО, т.II, 2011 – С. 347–352 

(0,2 обл.вид.арк.) 

9. Середа Ю.В. Детермінанти матеріального статусу: результати багаторівневого 

моделювання зі змішаними ефектами / Юлія Валеріївна Середа // Вісник 
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Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; серія «Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2011. - №948 – 

С. 119-130 (1,21 вид. арк.). 

10. Дмитрук Д.А. Суб‟єктивні та об‟єктивні аспекти в процесах формування середнього 

класу в сучасній Україні/ Дмитро Анатолійович Дмитрук // Вісник Харківського 

Національного університету імені В. Н. Каразина; серія «Соціологічні дослідження 

сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2011.  –№911 (0,6 друк. арк.) 

11. Ноур А.М. Особливості вибору стратегій на ринку праці та ставлення до 

підприємництва різних майнових груп економічно активного населення України // 

Науковий журнал „Український соціум”. – № 2 (37). – 2011. – С. 69–82. (0,8 обл. вид. 

арк.). 

12. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Середа Ю.В. Соціально-економічне самопочуття 

населення та очікування навесні 2011 р. // Науковий журнал „Український соціум”. – 

№ 2 (37). – 2011. – С. 161–178. (1,2 обл. вид. арк.). 

13. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Соціальні настрої та електоральні орієнтації 

населення України: квітень 2011 р. // Науковий журнал „Український соціум”. – № 3 

(38). – 2011. – С. 183–203. (1,8 обл. вид. арк.). 

14. Шестаковський О.П. Зовнішня і внутрішня трудова міграція українців (за 

результатми дослідження 2010–2011 років) // Методологія, теорія та практика 

соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Випуск 17. –

Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. – 488 с. С. 333–337. (0,6 обл. вид. арк.). 

15. Балакірєва О.М., Ноур А.М. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну 

поведінку населення України // Науковий журнал „Економіка України”. – №11 

(600). – 2011. – С. 60–68. (0,6 обл. вид. арк.). 
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2012 р. 

 

1. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Головенько В.А. Ціннісні орієнтації сучасної молоді 

України (за результатами досліджень): Інформаційна брошура. – К.: СПД 

Соколянський А.Ю., 2011. – 24 с. (0,8 обл. вид. арк.). 

2. Балакірєва О.М., Головенько В.А. Настрої й очікування сучасної української молоді:  

соціологічний вимір / Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірка 

наукових праць. – Випуск 14. – Частина 1. – Київ, 20–21березня 2012 року. – К.: 

Вид-во Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 

106–119 (0,7 обл. вид. арк.). 

3. Головенько В.А., Середа Ю.В. Организации  гражданского общества как потенциал 

формирования политической культуры и реализации социальной мобильности // 

Мир перемен (г. Москва). – 2012. – № 1. – С. 42–57 (0,84 обл. вид. арк.). 

4. Головенько В.А. Можливості впливу організацій громадянського суспільства на 

трансформацію політичної культури українського соціуму // Науковий журнал 

„Український соціум”. – № 1 (40). – 2012. – С. 177–192 (1,02 обл. вид. арк.). 

5. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Кияни про соціально-економічну ситуацію в місті, 

життя в столиці та електоральні очікування // Науковий журнал „Український 

соціум”. – № 1 (40). – 2012. – С. 201–218 (1,6 обл. вид. арк.). 

6. Ноур А.М. Очікувана суб‟єктивна мобільність рівня добробуту та особливості 

адаптації до життя різних професійно-статусних груп населення України // 

Науковий журнал „Український соціум”. – № 1 (40). – 2012. – С. 201–218 (1,0 обл. 

вид. арк.). 

7.  Балакірєва О.М., Шестаковський О.П. Масштаби трудової міграції українців: досвід 

кількісної оцінки / О.М. Балакірєва, О.П. Шестаковський // Вісник Харківського 

університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи. – 2012. (0,5 д. а.).  

8. Шестаковський О.П. Особливості використання масових опитувань для дослідження 

ставлень до іноетнічних груп / О. П. Шестаковський // Вісник Львівського 

національного університету. Серія соціологічна. – Випуск 6. – 2012. С. 17–27.  (0,75 

д.а.) 

9. Балакирева О.Н., Левин Р.Я. „Толерантность к „Другим” в Беларуси, России, 

Украине и Старой Европе” // Международные отношения и интеграционные 

проекты на постсоветском пространстве: Материалы Международной научно-

практической конференции (г. Днепропетровск, 18–19 мая 2012 г.): в 2-х частях. – 

Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 2. – 154 с. С. 82–84. (0,21 обл. вид. арк.). 

10. Головенько В.А. Масштаби участі української молоді в діяльності організацій 

громадянського суспільства // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Випуск 

III : збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 

С. 160–172.  (1,18 обл. вид. арк.). 

11. Головенько В.А. Організації громадянського суспільства як партнер соціального 

діалогу // Науковий журнал „Український соціум”. – № 3 (42). – 2012. –  

С. 145–164 (1,3 обл. вид. арк.).  

12. Балакірєва О.М., Левін Р.Я., Ноур А.М.  Цінності освіти і праці як передумова 

сталого розвитку українського суспільства // Науковий журнал „Український 

соціум”. – № 3 (42). – 2012. – С. 7–30 (1,2 обл. вид. арк.). 

13. Балакірєва О.М., Ноур А.М.  Взаємозв‟язок економічної нерівності, соціального 

відторгнення та соціальної мобільності // Науковий журнал „Економіка України”. – 

№ 8 – 2012. – С. 7–30 (0,6 обл. вид. арк.). 

14. Балакірєва О.М., Левін Р.Я., Сучасна українська освіта в ціннісному вимірі: погляд 

соціологів. Зб. «Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали 

Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Кіровоград, 15 червня 2012 р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 2. – 

1764 с. С. 79-81. (0,21 обл. вид. арк.). 

15. Дмитрук Д.А. Електоральні орієнтації та суспільно-політичні настрої киян // 

Науковий журнал „Український соціум”. – № 3 (42). – 2012. – С. 181–196 (1,0 обл. 

вид. арк.). 

16. О. Балакірєва. Вплив кризи на соціальні настрої та очікування населення, (С.265-

298) // Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення 

/ За ред. А.І.Даниленка; НАН України; Ін-т економ.та прогнозувю - К., 2012. - 242 с. 

(1,6 обл. вид. арк.). 

17. Балакірєва О.М. Чинники формування суспільно активної української молоді: 

інформ. брошура / О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, В.А. Головенько / – К.: 

СПД Соколянський А.Ю., 2012. – 48 с. 

 



17 

 

2013 р. 

1. Balakireva O., Sereda, I. (2013) „Religion and civil society in Ukraine and 

Russia‟ in „Religion and civil society in Europe‟, Ed. by de Hart J., Dekker P. & Halman 

L., Springer, 2013,   p. 219-250. (2,4 обл. вид. арк.). 

2. Балакірєва О.М., Ноур А.М. Ціннісні орієнтації у сфері праці та адаптаційні 

стратегії населення // Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та 

виклики для України / Наукова доповідь / [В.М. Геєць, А.А. Гриценко, В.В. Близнюк 

та ін.]; за ред. В.М. Геєця, А.А. Гриценка. – НАН України. – ДУ «Ін-т екон. та 

прогнозув». – К., 2013. – 248 с. С. 155–169. (1,6 обл. вид. арк.). 

3. Балакірєва О.М., Левін Р.Я. Ціннісно-модернізаційний потенціал 

української системи освіти // Науковий журнал „Український соціум”. – № 1. – 2013. 

– С. 7–32. (1,4 обл. вид. арк.). 

4. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Динаміка соціально-економічних оцінок та 

очікувань населення України: 2006–2012 рр. // Науковий журнал „Український 

соціум”. – № 1 – 2013. – С. 171–194 (1,6 обл. вид. арк.). 

5. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Самооцінка матеріального становища, обсяг 

тіньових доходів та фінансова поведінка населення України // Науковий журнал 

„Український соціум”. – № 2 – 2013. – С. 207–228 (1,8 обл. вид. арк.). 

6. Балакірєва О.М. Ставлення до дня незалежності України // Науковий 

журнал „Український соціум”. – № 3 – 2013. – С. 138–143 (0,7 обл. вид. арк.). 

7. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Основні пріоритети соціальної політики 

очима населення України // Науковий журнал „Український соціум”. – № 3 – 2013. – 

С. 143–157 (1,6 обл. вид. арк.). 

8. Балакірєва О.М. Суспільні настрої: літо 2013 р. (за результатами 

моніторингу громадської думки населення України)// Науковий журнал 

„Український соціум”. – № 3 – 2013. – С. 157–172 (1,8 обл. вид. арк.). 

9. Балакірєва О.М., Левин Р.Я. Ціннісні орієнтації населення країн «старої» та 

«нової» Європи як фактор їхньої інтеграції / Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: 

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

Випуск 31. – 2013. –С. 86 – 93. (0,8 обл. вид. арк.). 

10. Балакірєва О.М., Левин Р.Я. «Рейтингування вишів України: проблеми й 

перспективи» //. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 19. – Х.: Вид-во ХНУ імені 

В.Н.Каразіна. – 2013. –С. 418-426. (0,8 обл. вид. арк.). 

11. Балакірєва О.М. «Ціннісні орієнтири соціально-економічної політики» // 

Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. / Тези доповідей ІІ Конгресу 

соціологічної асоціації України. – Х.: Вид-во ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2013. – 

 С. 490–493. (0,3 обл. вид. арк.). 

12. Головенько В.А., Балакірєва О.М. Участь молодих людей у вирішенні 

важливих соціально-економічних суспільних проблем, причетність молоді до 
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реалізації державної молодіжної політики // Участь молоді в суспільному житті: 

досвід, можливості, бар‟єри : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за 

підсумками 2011 року). – К.: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Державна служба молоді та спорту України, 2012. – С. 39–51 (особистий внесок 

0,65 обл. вид. арк.). 

13. Головенько В.А. (у співавторстві) Участь молоді в процесах прийняття 

рішень та суспільному житті в контексті європейської інтеграції: теорія і практика // 

Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар‟єри : щорічна доповідь 

Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року). – К.: Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та спорту України, 2012. 

– С. 7–27 (особистий внесок 0,6 обл. вид. арк.). 

14. Головенько В.А. (у співавторстві) Молодь як рушійна сила сучасного 

українського суспільства: демографічний аспект // Участь молоді в суспільному 

житті: досвід, можливості, бар‟єри : щорічна доповідь Президенту України, 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в 

Україні (за підсумками 2011 року). – К.: Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України, Державна служба молоді та спорту України, 2012. – С. 28–38 

(особистий внесок 0,35 обл. вид. арк.). 

15. Головенько В.А. (у співавторстві) Молодь та становлення громадянського 

суспільства // Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар‟єри : 

щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року). – К.: 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та 

спорту України, 2012. – С. 52–60 (особистий внесок 0,25 обл. вид. арк.). 

16. Головенько В.А. (у співавторстві) Молодіжний рух, учнівське та 

студентське самоврядування як важливі чинники участі молоді в житті суспільства // 

Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар‟єри : щорічна доповідь 

Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року). – К.: Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та спорту України, 2012. 

– С. 131–151 (особистий внесок 1,5 обл. вид. арк.). 

17. Головенько В.А. (у співавторстві) Висновки та пропозиції // Участь молоді 

в суспільному житті: досвід, можливості, бар‟єри : щорічна доповідь Президенту 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді 

в Україні (за підсумками 2011 року). – К.: Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України, Державна служба молоді та спорту України, 2012. – С. 152–162 

(особистий внесок 0,75 обл. вид. арк.). 



19 

 

18. Головенько В.А. Участь української молоді у розв‟язанні важливих 

соціально-економічних  суспільних проблем // Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи. Випуск 4 : збірник наукових праць. – Дрогобич–Перемишль: Посвіт, 

2013. – С. 14–26. (1,15 обл. вид. арк.). 

19. Головенько В.А. Настрої молоді щодо здійснення модернізаційних 

перетворень в сучасній Україні // Науковий журнал „Український соціум”. – № 2 

(45). – 2013. –  

С. 183–200 (1,33 обл. вид. арк.). 

20. Ноур А.М. Особливості взаємодії мобільності населення за матеріальним 

становищем зі ставленням та готовністю до підприємницької діяльності // Науковий 

журнал „Український соціум”. – № 2 (45). – 2013. – С. 51–66 (1,1 обл. вид. арк.). 

21. Ноур А. М., Левін Р. Я. Цінності праці з погляду потреби модернізації 

України // Тези доповіді на Дніпропетровській сесії ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Ч.  VІ.  

22.02.2013 р., м. Дн-ськ, Дніпропетровський нац. Ун-т ім. О. Гончара.  С. 92–93. 

(0,2 обл. вид. арк.). 

22. Ноур А.М. Стратегії заощаджувальної економічної поведінки населення 

України // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2012. – С. 50–52. 

(обсягом 0,2 обл.вид. арк.). 

23. Ноур А.М. «Актуальні аспекти соціально-економічної політики у сфері 

активізації економічної поведінки населення та сприяння висхідній мобільності» // 

Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. / Тези доповідей ІІ Конгресу 
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