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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 влади в 

умовах євро інтеграційних процесів в сучасній Україні і",  0,75 др. арк.     
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: " Особливості 

функціонування влади в умовах євро інтеграційних процесів в сучасній Україні ",  6,865 др. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

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

Статті 

(у вітчизняних фахових виданнях) – 3/1,61 др. арк.: 

1. Сахань О.М. Європейські цінності як запорука процвітання суспільства: 

український вибір // Вісник Національного університету "Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого". Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та 

ін. – Х.: Право, 2018. –  №32(2). – 209 с. – С.177-196. /у співавтор. з Шевчук 

Н.В./.                                                                                                   1,04/0,7 др. др. арк. (автор.). 

2. Сахань О.М. До проблеми імплементації європейських цінностей в 

українському просторі // Вісник Національного університету "Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Соціологія / редкол.: А.П. 

Гетьман та ін. – Х.: Право, 2018. /у співавтор. з Шевчук Н.В./.                                                                                                         
                                                                                                                                         1,04/0,64 др. арк. (автор.). 

3. Сахань О.М. Проблема використання мови соціології в дослідженні норм 

права. XХІ Міжнародна наукова конференція – Харківські соціологічні читання 

«Мова соціології: сучасні тренди», 15-16 листопада 2018 року. /у співавтор. з 

Погрібною В.Л./.                                                     0,54/0,27 др. арк. (автор.).                                                                  
Тези 

наукових доповідей та повідомлень –2/0,285 др. арк.:  
1. Сахань О.М. Ментальність українського соціуму в сучасних умовах 

євроінтеграції та поглиблення партнерства з НАТО // «Європейські цінності та 

практики у політико-правовому дискурсі»: зб. матеріалів ХХXІ Харків. 

політол. читань (м. Харків, 25 травня 2018 р.). − Харків: Право, 2018. − 176 с. − 

С.81-83.                                                                                                    0,16 др. арк. 

2. Сахань О.М. Війна і корупція в свідомості українців: злочинний симбіоз чи 

природний конфлікт? // Українське суспільство в умовах війни: виклики 

сьогодення та перспективи миротворення:  матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 

2018, 331 с. − С.89-93 /у співавтор. з Погрібною В.Л./.     0,25/0,125 др. арк.(автор.).  



 

4. 2. Наукова новизна отриманих результатів:  

- дістало подальший розвиток положення про те, що в умовах загрози 

українській державності та викликів сучасності політична влада України 

балансує між декларуванням загальноєвропейських цінностей та реально 

існуючими суспільно-політичними практиками, що гальмує інтеграцію нашої 

країни в єдиний європейський простір, а разом з тим, поступальний 

економічний розвиток та  забезпечення добробуту громадян; 

- визначено, що корумпованість влади, її безвідповідальність, відсутність 

дієвого механізму контролю народу за обраними ним представниками, 

бюрократизований державний апарат, слабкість громадянського суспільства, 

жалюгідний стан економіки, зубожіння населення, військова агресія на сході 

нашої країни, яка зумовлена, у тому числі, й цивілізаційним вибором 

українського народу, людські жертви, біженці, втрата територій  тощо стали 

визначальними чинниками загрози українській державності; 

- доведено, що результативність функціонування політичної влади в 

Україні може бути досягнута шляхом спрямування її зусиль на втіленні  

європейських стандартів життя в нашій країні через реалізацію напрацьованої 

Нацрадою «Стратегії-2020», яка передбачає втілення в життя 62 реформ, як 

умови виконання Угоди про асоціацію України з ЄС, реальної взаємодії від 

всіх органів влади та суспільства; 

- зауважено, що фактична реалізація державою взятих на себе міжнародно-

правових зобов’язань через сукупність цілеспрямованих організаційно-правових 

та інституційних заходів буде сприяти спрямуванню політичного процесу в 

країні від стагнації до прогресу і процвітання, шляхом реформування 

найважливіших галузей життєдіяльності суспільства та подоланню викликів 

сьогодення. 

 
4.3. Актуальність наукових розробок.   

Особливості функціонування політичної влади в Україні в умовах загрози 

українській державності та викликів сучасності актуалізують питання пошуку 

способів подолання гальмівних чинників у розвитку і стабільного 

функціонування української держави, головним серед яких є  шлях до єдиного 

європейського простору через реалізацію задекларованих українською владою 

загальноєвропейських цінностей.  
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: - 

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./: 

1).  «Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі»: ХХXІ 

Харків. політол. читання (м. Харків, 25 травня 2018 р.).       /з публікацією тез/.                                                                                                   

2). «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 

миротворення»: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. 

Маріуполь, 15 червня 2018 р.).                                                  /з публікацією тез/.  

3). «Мова соціології: сучасні тренди»: XХІ Міжнародна наукова конференція. 

Харківські соціологічні читання, 15-16 листопада 2018 року. /з публікацією 

статті/.  

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

надрукованих у 2018 р. робіт (зо всіма бібліографічними даними), їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів:   

Статті  –3/1,61 др. арк.: 

1. Сахань О.М. Європейські цінності як запорука процвітання суспільства: 

український вибір// Вісник Національного університету "Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого". Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та 

ін. – Х.: Право, 2018. –  №32(2). – 209 с. – С.177-196. /у співавтор. з Шевчук 

Н.В./.  1,04/0,7 др. др. арк. (автор.). 

2. Сахань О.М. До проблеми імплементації європейських цінностей в 

українському просторі // Вісник Національного університету "Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Соціологія / редкол.: А.П. 

Гетьман та ін. – Х.: Право, 2018. /у співавтор. з Шевчук Н.В./.       1,04/0,64 др. арк. 

(автор.). 

3. Сахань О.М. Проблема використання мови соціології в дослідженні норм 

права. «Мова соціології: сучасні тренди»: XХІ Міжнародна наукова 

конференція. Харківські соціологічні читання, 15-16 листопада 2018 року. /у 

співавтор. з Погрібною В.Л./. 0,54/0,27 др. арк. (автор 

 

Тези --- 2/0,285 др. арк.: 

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

євроінтеграції та поглиблення партнерства з НАТО // «Європейські цінності та 

практики у політико-правовому дискурсі»: зб. матеріалів ХХXІ Харків. політол. 

читань (м. Харків, 25 травня 2018 р.). −  Харків: Право, 2018. − 176 с. − С.81-83.  
   0,16 др. арк.  

2.  Сахань О.М. Війна і корупція в свідомості українців: злочинний симбіоз чи 

природний конфлікт? // Українське суспільство в умовах війни: виклики 



сьогодення та перспективи миротворення:  матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 

2018, 331 с. − С.89-93 /у співавтор. з Погрібною В.Л./.     0,25/0,125 др. арк.(автор.).  
 

Підручники та інша навчальна літератури 
(з грифом МОН України та без грифу МОН України): 2(33)/4,97др. арк.: 

1. Політологія: підручник /М. П. Требін, Л.М. Герасіна, І.О. Поліщук, 

О.М. Сахань; за ред.. М.П. Требіна.     2-ге вид., перероб. і допов.     Харків: 

Право,  2018.     462 с.  

Розділи: 7. Політичне лідерство. − С.213-265(1,7 др. арк.);  

10. Політична культура.     С.306-346(2,25 др. арк.)   3,95 др. арк. (автор). 

 

2. Соціологія: терміни і поняття. Навчальний словник-довідник / За загал. 

ред. В. М. Пічі [Н.В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та 

ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2018.     502 с. (31 стаття):   

Терміни: Абсентеїзм (С.8), Авторитет політичний(9-10), Авторитетна влада 

(С.10-11), Авторитетне управління (С.11), Акція політична (С.33), Аномія 

політична (С.52), Апатія політична (С.53), Відповідальна особа (С.81), 

Відповідальність (С.83), Відповідальність політична (С.81), Влада (С.88), 

Влада традиційна (С.88), Влади соціологія (С.89), Волонтер (С.90), 

Волонтерський рух (С.91),  Громадянська культура  (С.113), Інтерес (С.206), 

Клан (С.232), Клієнтизм (С.237), Конкуренція (С.291), Корупція (С.247),  

Лідерство політичне (С.270), Непотизм (С.301), Номенклатура (С.305), 

Плюралізм політичний (С.336),  Політична соціалізація (С.343), Потреба 

(С.361), Символ політичний (С.419), Субкультура політична (С.567), Харизма 

(С.622), Харизматична влада (С.622).   41,25/1,02 др. арк. (автор)  

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

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: - 

 

10. Участь у роботі редакційної колегії будь-якого видання:  

1 член ред. колегії збірки тез Двадцятої Всеукраїнської наукової конференції 

викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Харків, 5 грудня 

2018 р.). 

2 член ред. колегії збірки матеріалів ХХХI Харків. політол. читань 

«Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі» (м. Харків, 

25 травня 2018 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: 20. 
3. Форма виконання наукової роботи:  

- виступи на засіданнях проблемної групи з доповідями;  

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


- публікації у збірнику матеріалів Двадцятої Всеукраїнської наукової 

конференції викладачів, молодих науковців і студентів "Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього", 5 грудня 2018 

року: 22 тез студенів 2 курсу ІПКОП, загальним обсягом 2,00 др. арк. 

12. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: -  

13. Опонентом яких дисертаційних захистів були: - 

14. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: - 

15. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії): - 

16. Співробітництво з закордонними організаціями: - 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: - 

18. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

19. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: - 

 

Обговорено та затверджено на засіданні  

кафедри соціології та політології НЮУ  

 

Протокол №  4    від                   2018 р. 

Викладач кафедри                                                         Сахань О.М., к. соц. н., доц.  

 

Зав. кафедри 

соціології та політології                                                Требін М.П. 
 
 


