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1.Прізвище, ім’я та по батькові: Сахань Олена Миколаївна. 

2. Вчене звання  – доцент, науковий ступінь – кандидат соціологічних наук,   

посада  –  доцент кафедри соціології та політології НУ ЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

(в статтях і тезах на науково-практичні конференції):"Особливості 

функціонування політичної влади в Україні в умовах загрози українській 

державності та  викликів сучасності", (листопад 2017 р.)     1,5 др. арк. 

4.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи:"Особливості функціонування політичної влади в Україні в умовах 

загрози українській державності та  викликів сучасності", 1,96др. арк. 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.): 

 

Статті – 2/1,6др. арк.:  

1). Сахань О.М. Проблема непотизму в сучасному українському 

суспільстві// Вісник Національного університету "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія. Філософія права. Політологія. 

Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2017. №2(33).396 с. 

С.189-209(1,2др. арк.) 

2) Sakhan O.M. Resources and risks of personal autonomy in the modern 

Ukrainian society: sociological as pects of the analysis/ O.M. Sakhan, V.L. Pohribna 

// Вісник Національного університету "Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого". Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: 

Право, 2017.  №4(35). /у співавтор. з PohribnaV.L. /.     0,8/0,4 др. др. арк. 

(автор.). 
Тези -  2/0,36др. арк.: 

1).Сахань О.М. Ментальність українського соціуму в умовах 

трансформаційних процесів в суспільстві // "Політико-правова ментальність 

українського соціуму в контексті європейської інтеграції": всеукраїнська 

науково-теоретична конференція // Вісник Національного університету 

"Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія. 

Філософія права. Політологія. Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: 

Право, 2017. №2(33).396 с. С. 358-361.0,17др. арк. 

2).Сахань О.М. Політична еліта України в сучасних реаліях: особливості 

формування та перспективи // Політичні та правові дисонанси в сучасних 

українських реаліях: зб. матеріалів ХХХ Харк. політол. читань (м. Харків, 

16червня 2017 р.).– Х.: Право, 2017. 274 с.  – С. 126-130.0,19др. арк. 

4. 2. Наукова новизна отриманих результатів: 



    дістало подальший розвиток положення про те, що функціонування 

політичної влади в Україні відбувається в умовах численних викликів 

сучасності, одним з яких є корупція, яка глибоко вкоренилася в життя 

соціально-політичного простору нашої країни,руйнуючи його з середини, що 

несе загрозу розвитку держави, її стабільності, незалежності й 

безпеці,національному самовизначенню народу, перешкоджає економічному 

зростанню та залученню зовнішніх інвестицій, порушує принципи верховенства 

права,  сприяє підриву демократичних інститутів та цінностей, об'єктивно 

виступає проти свободи, створює соціальну напруженість та умови для 

поширення нелегітимних видів соціальних практик і організованої злочинності, 

знижує довіру населення до влади, підриває авторитет країни; 

визначено, що  численні корупційні явища(непотизм, кумівство, патронат, 

клієнтизм, протекціонізм, місництво і т.п.)закріпилися у суспільній практиці 

України при постійному потуранні влади, представники якої роками обіцяють 

вести боротьбу з усіма проявами корупції, а насправді,  піклуючись в першу 

чергу про інтереси своїх сімейних кланів або каст,нехтуючи законами та 

громадською думкою сприяють процвітанню корупційних практик в соціально-

політичному просторі нашої країні; 

описані деякі негативні наслідки поглиблення різноманітних форм прояву 

корупції в Україні, як однієї з головних загроз її державності,в тому числі, 

депрофесіоналізація багатьох сфер діяльності та послаблення довіри до них з 

боку населення;відсутність передумов та умов для розвитку істинної 

меритократії; знищення здорової професійної конкуренції, утворення 

нездорового психологічного клімату, напруженості в стосунках та недовіри 

одне до одного в колективах,зниження показників  і темпів росту установи, яка 

перестає розвиватися;поширення соціальної апатії та пасивності громадян;  

доведено, що не дивлячись на відсутність дієвих механізмів щодо 

попередження та запобігання різним проявам корупції з боку влади, активна 

частина населення проявляє самостійність у протидії такому виклику 

сучасності як корупція і,намагається не тільки контролювати утворення та 

діяльність політико-управлінського корпусу в Україні, а й висвітлювати через 

ЗМІ,випадки корупційних злочинів можновладців, формувати негативне 

ставлення населення до будь-яких проявів корупції, подолання схильності 

громадян до корупційної поведінки, формування обізнаності в засобах протидії 

корупції. 

4.3. Актуальність наукових розробок. 

Особливості функціонування політичної влади в Україні в сучасних 

умовах державотворення актуалізують вирішення питання щодо аналізу 

викликів сьогодення, в тому числі, таких, як корупція, що глибоко вкоренилася 

в життя соціально-політичного простору нашої країни та загрожує 

нормальному функціонуванню держави і суспільства, погіршує життя людей, 

що й обумовлює пошук механізмів подолання цього деструктивного явища. 

 



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, правозастосовних та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 

їх рецензування. 

 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

"Роль ораторського мистецтва у формуванні іміджу політика":лекція 

для учасників "Громадської організації "Наша справа"у рамках проекту 

Академія Народного Обранця 6.04.2017 р. (м. Харків вул. Сумська 57). 

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків лекція) 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./: 

1)."Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті 

європейської інтеграції": всеукраїнська науково-теоретична конференція. – 

Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого, Харківська 

асоціація політологів, 27 квітня 2017 р., м. Харків.                

2). "Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях": 

всеукраїнська науково-теоретична конференція (ХХХ Харківські Політологічні 

читання). – Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого, 

Харківська асоціація політологів. – 16 червня 2017 р., м. Харків. 

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

перелік надрукованих у 2017 р. робіт (зо всіма бібліографічними даними), їх 

обсяг, кількість друкованих аркушів:  4/1,96 др. арк. 

Статті - – 2/1,6др. арк.: 

1). Сахань О.М. Проблема непотизму в сучасному українському 

суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія. Філософія права. Політологія. 



Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2017. №2(33) 396 с. 

С.189-210(1,2др. арк.) 

2) Sakhan O.M.  Resources and risks of personal autonomy in the modern 

Ukrainian society: sociological as pects of the analysis / O.M. Sakhan, V.L. Pohribna 

// Вісник Національного університету "Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого". Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: 

Право, 2017.№4(35). /у співавтор. з PohribnaV.L./.0,8/0,4 др. др. арк. (автор.). 

Тези  2/0,36др. арк.: 

1). Сахань О.М. Ментальність українського соціуму в умовах 

трансформаційних процесів в суспільстві // "Політико-правова ментальність 

українського соціуму в контексті європейської інтеграції": всеукраїнська 

науково-теоретична конференція. – Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого // Вісник Національного університету "Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія. Філософія права. 

Політологія. Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2017. 

№2(33) 396 с. С. 358-361.(0,17др. арк.)    

   2). Сахань О.М. Політична еліта України в сучасних реаліях: 

особливості формування та перспективи // Політичні та правові дисонанси в 

сучасних українських реаліях: зб. матеріалів ХХХ Харк. політол. читань (м. 

Харків, 16 червня 2017 р.). – Х.: Право, 2017. 274 с.  – С. 126-130.(0,19др. арк.)     

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus,Web of Science: -0 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: - 

1). Сахань О.М. Проблема непотизму в сучасному українському 

суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія. Філософія права. Політологія. 

Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2017. №2(33) 396 с. 

С.189-210(1,2др. арк.) 

2) Sakhan O.M.  Resources and risks of personal autonomy in the modern 

Ukrainian society: sociological as pects of the analysis / O.M. Sakhan, V.L. Pohribna 

// Вісник Національного університету "Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого". Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: 

Право, 2017.№4(35). /у співавтор. з PohribnaV.L./.0,8/0,4 др. др. арк. (автор.). 

 

           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. Участь у роботі редакційної колегії будь-якого видання: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


1.член ред. колегії збірки тез Дев'ятнадцятої Всеукраїнської наукової 

конференції викладачів, молодих науковців і студентів "Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього". 1 грудня 

2017 р., м. Харків. 

2. член ред. колегії збірки матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної 

конференції  "Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях" 

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

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:30. 

3.Форма виконання наукової роботи:  

- виступи на засіданнях проблемної групи з доповідями;  

- публікації студентів підготовлені під науковим керівництвом доц. Сахань 

О.М.:  

1. Андрущенко Ю., 12. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ВІДТОРГНЕННЯ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. 

2. Белей О., ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ 

НАЦІЇ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ. 

3. Білоусов Є., РОЛЬ БІОПОЛІТИКИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СУЧАСНОГО 

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ. 

4. Близнюк І.,. ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ. 

5. Власенко С., ПРОБЛЕМА НЕДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО ВЛАДИВ 

УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 

6. Ганжело В.,. ГРОМАДСЬКА САМООРГАНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК 

ФЕНОМЕН. 

7. Дулепа В.,. ТЕРОРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ. 

8. Жмуренко В., ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ СОЦІУМУЯК УМОВА 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ. 

9. Кахнова М., ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. 

10. Коваленко О., МАС-МЕДІЙНА МАНІПУЛЯЦІЯ СУСПІЛЬНОЮ 

СВІДОМІСТЮ. 

11. Козлова Г.,. ПРОБЛЕМА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ. 

12. Конопльова М., ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГОСИРІТСТВА ТА СПОСОБИЇЇ 

ВИРІШЕННЯ. 

13. Лесків О., ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄС. 
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