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1. Прізвище, ім’я та по батькові: Сахань Олена Миколаївна 
2. Науковий ступінь – кандидат соціологічних наук,  вчене звання  – доцент, посада  –  
доцент кафедри соціології та політології НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  
(в статтях і тезах на науково-практичні конференції): "Проблеми функціонування 
політичної влади в умовах динамічних змін в соціально-політичному 
просторі України та світу", (листопад 2016 р.)                                                                    
1,5 др. арк.                                                                                                                                 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: "Проблеми 
функціонування політичної влади в умовах динамічних змін в соціально-
політичному просторі України та світу",  4,06 др. арк.  
                                                                                 та  2,71 др. арк. в електронному варіанті 
                                                                       Разом: 6,77 др. арк  
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): 

Наукові статті – 2/0,905 др. арк.: 
1. Сахань О.М. Постучасна теоретизація соціальної реальності // Вісник 
Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого". Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. 
–№2(29). – 330 с.  – С.95-112.  /у співавтор. з Кузьом О.М./.  
                                                                                         0,98/0,49 др. арк. (автор.). 
2. Сахань О.М. Деонтологізація світу як деанторопологізація суспільства // 
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, 
соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016 /у співавтор. з 
Кузьом О.М./.−№3(30). – 0,83/0,415 др. арк. (автор.). 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень – 2/0,71др. арк.: 

1. Сахань О.М. Непотизм як деструктивна складова сучасної політичної 
культури // Вісник Національного університету "Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, 
соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016  – Х.: Право, 2016. 
– № 2 (29). -  С.286-293.( 0,38 др. арк.)  
2. Сахань О.М. Проблема оновлення політико-управлінських еліт в сучасній 
Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, 
соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016  – Х.: Право, 2016. 
– № 3 (30). - ( 0,33 др. арк. ) 

Розділи навчальних посібників − 2/2,445 др. арк.: 
Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: 
навч. посіб. /М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна та ін.; за ред. М.П. 
Требіна. – Х.: Право, 2016. – 540 с.  



1.  Сахань О.М. Україна в сучасних міжнародних відносинах. Розділ 11. – 
С.322-356. (1,74 др. арк.) 
2.  Сахань О.М. Україна в сучасній світовій політиці. Розділ 17. – С.499-529. 
(у співавторстві з Головко І.В.)   1,41/0,705 др. арк. (автор.).  
 
4. 2. Наукова новизна отриманих результатів: 
-     дістало подальший розвиток положення про те, що в умовах динамічних 
змін в соціально-політичному просторі України,  функціонування політичної 
влади по всій владній вертикалі залишається майже незмінним. За чверть 
століття незалежності української держави правляча еліта не зазнала 
істотних трансформацій, її оновлення відбувається не стільки шляхом ротації 
скільки шляхом репродукції, що веде до монополізації влади, застою, 
погіршення якості еліти та робить процес відтворення українського 
істеблішменту  практично не підконтрольним суспільству;   
-  визначено, що непотизм, що став звичною практикою  в українській 
політиці  та подібні йому види корупції в політичній сфері діяльності 
(кумівство, клієнтизм, патронат та ін.) стали визначальними чинниками при 
затвердженні кадрів на політичні та адміністративні посади; підкреслено, що 
запобіжний механізм, в першу чергу, правовий, щодо зловживання 
державними службовцями особистими стосунками, які сприяють клановості 
та кулуарності при формуванні органів влади та прийнятті рішень на 
державному рівні в інтересах лише невеликої групи людей, пов'язаних 
родинними або ментальними стосунками не діє, практика непотизму 
залишається атрибутом вітчизняної політики;  
− описані деякі негативні наслідки поглиблення проблеми функціонування 
політичної влади в умовах сучасного політичного процесу в Україні, 
призвели до розповсюдження соціального відчуження людини, "життєвої 
дезорієнтації" індивідів, проявів  недовіри до владних інституцій через 
порушення можновладцями правових та моральних норм, нехтування 
більшістю з них існуючими культурними цінностями та здобутками 
демократії українського суспільства;  
−  доведено, що результативність функціонування політичної влади в Україні  
може бути досягнута шляхом , по-перше, її очищення від людей, які 
отримали ключові політичні та державно-управлінські посади без 
конкурсних відборів, а за допомогою їх родичів або близьких людей, які 
займають державні посади в різних структурах влади; по-друге, посилення 
контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо 
використання службовцями своїх посадових повноважень; по-третє, фахова 
підготовка в навчальних закладах майбутніх управлінців на  прикладах 
найкращих світових стандартів та формування у них лідерських якостей, 
високої професійної компетентності,  соціально-політичної відповідальності 
за свої вчинки, патріотичних переконань та національної самосвідомості; по-
четверте, влаштування прозорої системи конкурсних відборів до керівної 
ланки; нарешті, активності громадян та посилення громадського контролю за 
утворенням та діяльністю політико-управлінського істеблішменту в Україні 



 
4.3. Актуальність наукових розробок.  

Проблеми функціонування політичної влади в умовах динамічних змін, 
що відбуваються в соціально-політичному просторі України, актуалізують 
негайного вирішення питання щодо оновлення політико-управлінської еліти 
на таку, яка буде відповідати міжнародним демократичним стандартам та  
діяти відповідно до засадничих цінностей, визнаних переважною більшістю 
громадян, стане взірцем суспільної поведінки та провідником мас, 
позбудеться негативного образу, що закріпився в свідомості населення за 
десятиріччя  деградації вітчизняного політико-управлінського істеблішменту. 
 
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. 
6. Зв’язок з практикою: – 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 
соціологічних досліджень. 
6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 
органів. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування. 
6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. 
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): ні 
8. Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах (повна назва 
конференції, дата та місце проведення)  /з публікацією статті, тез, з виступом по 
телебаченню  і т.д./: 
8.1. "Правова та політична культура українського соціуму за умов його 
модернізації":  всеукраїнська науково-практична конференція. – Національний 
юридичний університет  імені Ярослава Мудрого, травень 2016 р., м. Харків  
 /з публікацією тез/. 
8.2. "Соціально-політичні практики в сучасних світових та українських 
реаліях": Всеукраїнська науково-теоретична конференція (ХХIX Харківські 
політологічні читання). – Національний юридичний університет  імені 
Ярослава Мудрого, Харківська асоціація політологів, липень 2016 р., м. 
Харків  /з публікацією тез/. 

 
9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. робіт (зо всіма бібліографічними даними), їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів:  6/4,01 др. арк. 

Список опублікованих за звітний період: 
9.1. статей (у вітчизняних фахових виданнях): 2/0,905 др. арк. 



1. Сахань О.М. Постучасна теоретизація соціальної реальності // Вісник 
Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого". Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. 
–№ 2(29). – 330 с.  – С.95-112.  /у співавтор. з Кузьом О.М./. 0,98/0,49 др. арк. 
(автор.). 
2. Сахань О.М. Деонтологізація світу як деанторопологізація суспільства // 
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, 
соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016 /у співавтор. з 
Кузьом О.М./.− №3(30) 0,83/0,415 др. арк. (автор  
 
9.2. тези на наукові конференції: 2/0,66 др. арк. 
1. Сахань О.М. Непотизм як деструктивна складова сучасної політичної 
культури // "Правова та політична культура українського соціуму за умов 
його модернізації":  всеукраїнська науково-практична конференція. – Х.: 
Право, 2016. – С.286-293.(0,33 др. арк.) 

2. Сахань О.М. Проблема оновлення політико-управлінських еліт в 
сучасній Україні // "Соціально-політичні практики в сучасних світових та 
українських реаліях": Всеукраїнська науково-теоретична конференція 
(ХХIX Харківські політологічні читання). – Національний юридичний 
університет  імені Ярослава Мудрого. Харківська асоціація політологів 
суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, 
політологія, соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. − № 
3(30)  (0,3 др. арк ) 
9.3 розділи навчальних посібників: 2/2,445 др. арк. 
Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: 
навч. посіб. /М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна та ін.; за ред. М.П. 
Требіна. – Х.: Право, 2016. – 540 с.  
1.  Сахань О.М. Україна в сучасних міжнародних відносинах. Розділ 11. – 
С.322-356.(1,74 др. арк.) 
2.  Сахань О.М. Україна в сучасній світовій політиці. Розділ 17. – С.499-529. 
(у співавторстві з Головко І.В.)   (1,41/0,705 др. арк. (автор.).  

 
9.4. ПУБЛІКАЦІЇ НА НАУКОВИХ САЙТАХ В ІНТЕРНЕТІ: 2/2,71 др. арк.   
1. підручники: 1/2,41 др. арк. 

Україна в сучасних міжнародних відносинах // Теорія міжнародних 
відносин /Навчально-методичний сайт "Cathedra" [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://cathedra.io.ua/s1220725/tema_10._ukraena_v_suchasnih_ 
mijnarodnih_vidnosinah  ( 2,41 др. арк. ) 
2. розділи навчально-методичних посібників: 1(2)/0,3 др. арк.   

Соціально-політичні студії: навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи та семінарських занять для студентів ІІ курсу денних 
факультетів першого (бакалаврського) рівня галузь знань 08 "Право" 
спеціальностей 081 "Право", 082 "Міжнародне право" / уклад.: М. П. Требін, 



О. М. Сахань, В. Д. Воднік та ін. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2016. – 53 с.   

− "Політична культура";  
− "Соціально-політичні процеси у суспільстві" (у співавторстві з Головко 

І.В.). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT 
/POSIBNIKI_2016/NMP_165.pdf   (2,2/0,3 др. арк. (автор.).  
 
10. Участь у роботі редакційної колегії будь-якого видання: 
1. член ред. колегії збірки тез Сімнадцятої всеукраїнської студентської 
наукової міжвузівської конференції «Український соціум: соціально-
політичний аналіз сучасності та майбутнього» (10 грудня 2015 р.). 
2. член ред. колегії збірки тез Вісімнадцятої наукової конференції 
викладачів, молодих науковців, студентів «Український соціум: соціально-
політичний аналіз сучасності та майбутнього» (29 листопада 2016 р.). 
 
11. Науково-дослідницька робота студентів (кількість студентів, публікацій): 
1. назва проблемної групи: «Політико-правові деструкції влади». 
2. кількість студентів, що займаються науковою роботою в проблемній групі: 50. 
3. форма виконання наукової роботи:  
-  виступи на засіданнях проблемної групи з доповідями;  
- тези в збірку ХVІІ Всеукраїнська студентська наукова міжвузівська 
конференція: «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності 
та прогноз майбутнього», 10 грудня 2015 р. – Х.: НЮУ ім.  Ярослава 
Мудрого.  
57 студентів, 2 курсу ІПКОП загальним обсягом 4,75 др. арк. 
 
- тези в збірку ХVІІІ наукової конференції викладачів, молодих 
науковців, студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз 
сучасності та майбутнього», 29 листопада 2016 р. – Х.: НЮУ ім.  Ярослава 
Мудрого.  
28 студентів, 2 курсу ІПКЮ загальним обсягом 2,33 др. арк. 
 
3.1. Студенти  2 курсу, 1 ф-ту: Михайлов А., Фалько М., Донченко В., Ріжко Я. отримали 
Дипломи за активну участь у  науковій роботі університету (ХVІІ Всеукраїнська 
студентська наукова міжвузівська конференція: «Український соціум: соціально-
політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього», 10 грудня 2015 р). 
3.2. Студенти  2 курсу, 1 ф-ту: Волошина Г.  і Казакевич А. отримали Дипломи за активну 
участь у  науковій роботі університету (ХVІІІ наукової конференції викладачів, 
молодих науковців, студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз 
сучасності та майбутнього», 29 листопада 2016 р.). 
Всього: під керівництвом доц. Сахань О.М. було підготовлено та опубліковано  
85 тез студенів 2 курсу ІПКОП/ ІПКЮ, загальним обсягом 7,08 др. арк. 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 4 від 
25.11.2016 р.  

 
Викладач                                                                              Сахань О.М.  
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