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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 НУ ЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

(в статтях і тезах на науково-практичні конференції): «Вплив сучасних 

соціально-політичних реалій на розвиток та функціонування політичної влади в 

Україні»,(листопад 2019 р) 0,75 др. арк.                                                                                                                          

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

 «Вплив сучасних соціально-політичних реалій на розвиток та функціонування 

політичної влади в Україні»,   1,32 др. арк.                                                                                                                                                                                                                                              

(+2 тез/0,36 др. арк. не за темою НДР),разом: 1,68 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) – 2/0,82 др. арк.: 

1. Sakhan O. M. Category «electoral culture». Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. 

Гетьман та ін. − Харків: Право, 2019. −  №2(41). − 292 с. − с.52-69.                                

/у співавторстві з Polishchuk I.O./   1,04/0,52 др. арк. (автор.). 

2. Sakhan O. M. Problem of «language of sociology» usage in legal theory and 

practice.  // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Соціологія/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. − Харків: Право, 2019. 

−  №4(43).  /у співавтор. з Pohribna V.L./.  0,6/0,3 др. арк. (автор.).                                                                 

 

Тези 

наукових доповідей та повідомлень – 2/0,5 др. арк.:  

1. Сахань О.М. Амбівалентність політичної культури. «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення»: зб. 

матеріалів ХХХІІ Харків. політ. читань (м. Харків, 12 квітня 2019 р.). − Харків: 

Право, 2019.     212 с.      С.101-106.  0,25 др. арк. 

2. Сахань О.М. Ідеологічні маркери сучасного українського суспільства 

/«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього»: XXІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів (м. Харків, 4 грудня 2019 р.)                       0,25 др. арк. 



4. 2. Наукова новизна отриманих результатів:  

- дістало подальший розвиток положення про те, що сучасні соціально-політичні 

реалії в Україні не тільки гальмують поступальний розвиток країни, а й 

негативно впливають на функціонування нещодавно оновленого складу 

вітчизняного політикуму, представники якого тільки навчаються методам і 

прийомам політичної діяльності, вперше здобуваючи досвід та навички 

керування усіма секторами життєдіяльності держави;  

- визначено, що залучення до участі в електоральному процесі громадян, які 

мають вкрай низьку довіру до владних структур і соціальних інституцій, 

позбавлені нових ідеологічних орієнтирів, репродукують маргінальні оцінки 

політики та політиків, негативно ставляться до владного курсу «реформаторів», 

позначилося на результатах президентських та парламентських виборів 2019 

року. Тоді значна частина електорату, яка спиралася на емоції, а не 

раціональний вибір, обрала так званих несистемних політиків без чітко 

визначеної ідеологічної платформи, стратегії розвитку країни, бачення шляхів 

вирішення нагальних проблем українського народу; 

- доведено, що низька результативність функціонування політичної влади в 

Україні позначилася на неспроможності можновладців вирішити питання 

декорупціонізації, дебюрократизації, деолігархізації та декриміналізації, що 

призвело до неможливості забезпечення добробуту та безпеки громадян у 

власній державі; 

- зауважено, що сучасні умови функціонування українського суспільства 
засвідчили глибоку роздвоєність політичної свідомості і відчуженість громадян 

від політичного життя, що дало політикам можливість будувати тактику 

утримання своїх позицій, вдаючись до політичних ігор, приймати 

необґрунтовані рішення  без урахування громадської думки, що тільки посилило 

розчарування і недовіру до політиків, призвело до політичної індиферентності 

громадян, суспільної стагнації та дискредитації принципів демократії.    

 

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).  «Політико-правова культура українського народу в контексті модерного 

державотворення»: ХХХІІ Харків. політ. читання, м. Харків, 12 квітня 2019 р. 

                                                                                                 /з публікацією тез/.                                                                                                

2). «Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку»: ХІІІ 

конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, 2019.     /з публікацією тез/. 

3). «Образованието и наука на ХХІ век − 2019»: XV  міжнародна научна 

практична конференція, 7−15 октомари 2019, гр. София, Болгарія.  

                                                                                                        /з публікацією тез/. 

4). «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього»: XXІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів, м. Харків, 4 грудня 2019 р.                /з публікацією тез/. 

 

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 

(у вітчизняних фахових виданнях):     2/0,82 др. арк.: 

1. Sakhan O. M. Category «electoral culture». Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. 

Гетьман та ін. − Харків: Право, 2019. −  №2(41). − 292 с. − с.52-69.  

/у співавторстві з Polishchuk I.O./                            1,04/0,52 др. арк. (автор.). 

2. Sakhan O. M. Problem of «language of sociology» usage in legal theory and 

practice.  // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. − Харків: Право, 2019. 

−  №4(43)  /у співавтор. з Pohribna V.L./.                          0,6/0,3 др. арк. (автор.).                                                                 

 

Тези 

наукових доповідей та повідомлень  4/0,86 др. арк.: 

1. Сахань О.М. Амбівалентність політичної культури. «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення»: зб. 

матеріалів ХХХІІ Харків. політ. читань (м. Харків, 12 квітня 2019 р.). − Харків: 

Право, 2019.     212 с.      С.101-106.                                                         0,25 др. арк. 

2. Сахань О.М. Роль лекції як форми організації навчального процесу в 

сучасних умовах модернізації вищої школи України // «Образованието и наука 

на ХХІ век − 2019». Матеріали за XV  міжнародна научна практична 

конференція, 7−15 октомари 2019/Педагогически науки. Психология и 



социология. Филология. Музика и живот. София: «Бял ГРАД-БГ», 2019. − 64 c. 

− С.6-10.                                                                                             0,2 др. арк.              

3. Сахань О.М. Ідеологічні маркери сучасного українського суспільства 

/«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього»: XXІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів (м. Харків, 4 грудня 2019 р.).                      0,25 др. арк.        

4. Сахань О.М. Компетентнісна модель як стратегічний напрямок 

стандартизації вищої школи України// «Вища юридична освіта в контексті 

сучасних тенденцій розвитку»: тези доповідей та повідомлень учасників ХІІІ 

конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого /за аг. ред. В.В. Комарова. − Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім.. Ярослава Мудрого, 2019. − 189 с. − С.127-132.  0,16 др. арк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                           Методична література: 

1). Робоча програма навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво 

юриста»: галузь знань 08 «Право» / 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 

081 «Право» / 293 «Міжнародне право», освітньо-кваліфікаційний рівень – 

перший (бакалаврський) / Уклад.: Сахань О.М.     Харків: Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2019.     21 с.                                                              0,8 др. арк. 

2). Програма навчальної дисципліни «Конфліктологія»: галузь знань 08 

«Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень – перший 

(бакалаврський) / Уклад.: Требін М.П., Герасіна Л.М., Погрібна В.Л., Воднік 

В.Д., Сахань О.М. 

3). Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія»: галузь знань 

08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень – 

перший (бакалаврський) / Уклад.: Уклад.: Требін М.П., Герасіна Л.М., Сахань 

О.М., Погрібна В.Л., Воднік В.Д.  

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 матеріалів ХХХIІ Харків. політ. читань «Політико-

правова культура українського народу в контексті модерного 

державотворення» (м. Харків, 12 квітня 2019 р.). 

2. член ред. колегії збірки тез Двадцять першої Всеукраїнської наукової 

конференції викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Харків, 4 

грудня 2019 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: 

41 студент. 

3. Форма виконання наукової роботи:  

- виступи на засіданнях проблемної групи з доповідями;  

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


- публікації у збірнику матеріалів Двадцять першої Всеукраїнської наукової 

конференції викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього», 4 грудня 2019 

року: 41 теза студенів 2 курсу ІПКОП, загальним обсягом 3,42 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: − 

 

         Викладач кафедри, 

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

 

 Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4    від   28.11.2019 р. 

 

            Зав. кафедри д. філос. н., проф.                                   Требін М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-

педагогічними працівниками університету за 2019 р. 

Сахань О.М. 

 
 

№ 

з/п 
Назва виду роботи 

Норма 

часу 

1. Sakhan O. M. Category «electoral culture». Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. 

Гетьман та ін. − Харків: Право, 2019. −  №2(41). − 292 с. − с.52-69.  /у 

співавторстві з Polishchuk I.O./.                                   

                                                                          1,04/0,52 др. арк. (автор.). 

50 год. 

2. Sakhan O. M. Problem of «language of sociology» usage in legal theory and practice.  

// Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. − Харків: Право, 2019. −  № 4(43) 

/у співавтор. з Pohribna V.L./.                       

                                                                             0,6/0,3 др. арк. (автор.). 

50 год. 

3. Сахань О.М. Амбівалентність політичної культури. «Політико-правова культура 

українського народу в контексті модерного державотворення»: зб. матеріалів 

ХХХІІ Харків. політ. читань (м. Харків, 12 квітня 2019 р.). − Харків: Право, 

2019.     212 с.      С.101-106.                                                                                        

0,25 др. арк. 

 20  год. 

4. Сахань О.М. Ідеологічні маркери сучасного українського суспільства 

//«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього»: XXІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів (м. Харків, 4 грудня 2019 р.).                                                                                    

0,25 др. арк. 

20  год. 

5. Сахань О.М. Компетентнісна модель як стратегічний напрямок стандартизації 

вищої школи України // «Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій 

розвитку»: тези доповідей та повідомлень учасників ХІІІ конференції школи 

педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. − Харків, 2019. − 189 с. − С.127-132.                                                       

                                                                                            0,16 др. арк. 

20  год. 

6. Сахань О.М. Роль лекції як форми організації навчального процесу в сучасних 

умовах модернізації вищої школи України //  «Образованието и наука на ХХІ 

век − 2019». Матеріали за XV  міжнародна научна практична конференція, 7−15 

октомари 2019/Педагогически науки. Психология и социология. Филология. 

Музика и живот. София: «Бял ГРАД-БГ», 2019. − 64 c. − С.6-10.                                                                                               

                                                                                                    0,2 др. арк.              

30 год. 

 

Всього: 5 публікацій=190 год. 

 

 

 

 



 

 

№ з/п Назва виду роботи 
Норма 

часу 

1. Афанасьєва А.В. ІПКЮ. 10 гр. Електронне урядування та 

проблеми його впровадження  в Україні. 

2. Бондаренко А.І. ІПКЮ. 9 гр. Тероризм як загроза сучасному 

світу. 

3. Бугрик А.В. ІПКЮ. 10  гр. Україна в умовах «гібридної» війни. 

4. Васильєв І.В. ІПКЮ. 16 гр. Україна в умовах гібридної війни. 

5. Верещук А.В. ІПКЮ. 18 гр. Тероризм як глобальна проблема 

сучасного світу. 

6. Габідуллін В.Р. ІПКЮ. 20 гр. Терор і тероризм як деструктивні 

явища в сучасному світі: порівняльна характеристика. 

7. Гайдук А.А. ІПКЮ. 19 гр. Соціально-демографічна проблема у 

сучасній Україні. 

8. Горлач К.В. ІПКЮ. 9 гр. Політична активність громадян як 

чинник формування органів політичної влади в сучасній Україні. 

9. Дерев`янко С.С. ІПКЮ. 17 гр. Генезис людського щастя. 

10. Дереш Ю.В. ІПКЮ. 18 гр. Проблеми формування політичної 

культури  сучасного українського суспільства. 

11. Зайцев В.Б. ІПКЮ. 9 гр. Глобалізаційний вплив на 

євроінтеграційні процеси в Україні. 

12. Іваніщенко Д.Б. ІПКЮ. 10 гр. Демографічна криза в Україні як 

проблема сучасного розвитку суспільства. 

13. Кенева О.О. ІПКЮ. 17 гр. Оптимальна модель демократії для 

України. 

14. Клименко В.О. ІПКЮ. 19 гр. Корупція як деструктивний чинник 

розвитку суспільства. 

15. Коморна В.М. ІПКЮ. 9 гр. Проблеми молоді в сучасному 

українському суспільстві. 

16. Коробова Х.С. ІПКЮ. 18 гр. Україна в контексті глобалізації. 

17. Короленко В.С. ІПКЮ. 18 гр. «Гібридна війна» як нова 

українська реальність чи застаріле історичне минуле. 

18. Лізогубова Н.В. ІПКЮ. 17 гр. «Гібридна війна» як жорстока 

гра сучасності. 

19. Лизун С.О. ІПКЮ. 18 гр. Рейтинг України у світових 

глобалізаційних процесах: перспективи та виклики. 

20. Литвинець О.Д. ІПКЮ. 16 гр. Маргіналізація українського 

суспільства як дестабілізаційний фактор його сталого 

розвитку. 
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21. Логойко О.О. ІПКЮ. 19 гр. Громадянське суспільство: 

політичні та соціально-правові проблеми розвитку. 

22. Маленко В.В. ІПКЮ. 19 гр. Проблеми затвердження 

європейських цінностей в українському суспільстві. 

23. Міщенко Ю.С. ІПКЮ. 10 гр. Правова культура та 

правосвідомість в контексті розбудови громадянського 

суспільства. 

24. Можук В.В. ІПКЮ. 18 гр. Громадянська активність 

особистості як рушійна  сила демократизації українського 

суспільства. 

25. Морозов Я.І. ІПКЮ. 10 гр. Формування екологічної свідомості 

сучасного суспільства як нагальна проблема людства. 

26. Патачиц Н.О. ІПКЮ. 16 гр. Тероризм як проблема сучасного 

світу.   

27. Пащенко А.С. ІПКЮ. 17 гр. Сутність тероризму як соціального                                      

явища.                                                                                                

28. Пізняк О.Є. ІПКЮ. 20 гр. Проблема урбанізації сучасного 

українського суспільства. 

29. Полякова А.О.  ІПКЮ. 18 гр. «Гібридна війна» в Україні як нова 

соціально-політична реальність. 

30. Потапова Л.В. ІПКЮ. 10 гр. Інститут омбудсмена як механізм 

забезпечення демократичних засад в Україні. 

31. Путєвська К.Ю. ІПКЮ. 9 гр. Проблеми молоді в сучасному 

українському суспільстві. 

32. Радулова А.І. ІПКЮ. 9 гр.  Політичне маніпулювання як сучасна 

технологія впливу на громадську думку. 

33. Рябошапко М.О. ІПКЮ. 17  гр. «Гібридна війна» як нова 

українська реальність. 

34. Савченко А.М. ІПКЮ. 19 гр. Тероризм як нова українська 

реальність. 

35. Турчин Н.В. ІПКЮ. 9 гр. Правова культура як основа 

демократичного   розвитку українського суспільства. 

36. Усик В.В. ІПКЮ. 18 гр. Проблеми сучасної української молоді. 

37. Цикало А.О. ІПКЮ. 16 гр.  Політична система України: у 

пошуках  оптимальної моделі розвитку. 

38. Ціцей М.В. ІПКЮ. 19  гр. Етнічна структура українського 

суспільства як об'єкт соціологічного дослідження. 

39. Цюпка Б.М. ІПКЮ. 17  гр. До питання про етнонаціональні 

процеси в сучасній Україні. 

40. Чеботарьов М.М. ІПКЮ. 19 гр. Ідеологія лібертаріанства як 

нова політична практика для українських реалій. 
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41.    Шукай К.П. ІПКЮ. 9 гр. Історичні трансформації соціальної 

норми. 
 

 

Всього: 41 теза=820 годин 

Разом: 1010 годин 

20 

 

Кандидат соц. наук, доц.           О.М. Сахань 

 

Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 4 від 28.11.2019 р. 
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