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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  

 «Українська влада в умовах деструктивних викликів сучасності»  

0,75 друк. арк.                                                                                                                       

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

«Українська влада в умовах деструктивних викликів сучасності»  

4,06 друк. арк 

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

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

4.1.1. Статті у вітчизняних фахових виданнях – 1; (0,98 др. арк.): 

Sakhan O. M. Peculiarities of corruption combating in authorities of Ukraine in conditions of modern 

socio-political realities. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020.  №2(45). 

С.193-208. (0,98 др. арк.). 

4.1.2. Тези наукових доповідей та повідомлень –2; (0,48 др. арк.):  

Сахань О.М. Корупція як проблема на шляху України до вступу в Європейський Союз. Україна 

і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції: зб. матеріалів  ХХХІІІ Харків. політ. читань 

(м. Харків, 24 квітня 2020 р.). Харків: Право, 2020.  С.78-82. 

 (0,25 друк. арк.); 

Сахань О.М. Особливості діяльнісного аспекту політичної культури України в сучасних 

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

майбутнього»: зб. матеріалів XXІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і 

студентів (м. Харків, грудень 2020 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман та ін.]; Нац. юрид. Університет  

ім. Ярослава Мудрого, Харків. асоц. політологів. Харків: Право, 2020. (0,23 др. арк.). 

        4.1.3. Підручники (з грифом МОН України та без грифу МОН України): 1 (2,6 друк. арк.) 

«Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л.М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В.Л. 

Погрібна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. – Харків: Право, 2020. – 984 с. (автор 2,6 др. арк.).                                                                   

4. 2. Наукова новизна отриманих результатів:  

 набуло подальший розвиток положення про те, що в умовах деструктивних викликів 

сучасності діяльність держаних органів влади не відповідає запитам суспільства. Це загрожує 

реалізації принципів верховенства права і соціальної справедливості, призводять до руйнування 

основ правопорядку і різко послаблює усі державні інститути, знижує довіру суспільства до влади, 

веде його до деградації, формуючи у громадян «подвійні стандарти» моралі і поведінки,  підриває 

основи демократії та порушує права людини, завдаючи серйозної шкоди іміджу і престижу України 

на міжнародній арені;  

 визначено, що в умовах сьогодення особливо гостро постало питання боротьби з корупцією в 

нашій країні. Кількість та обсяги посадових зловживань та незаконного збагачення можновладців 

зростає, а більшість населення стає біднішою. Відбувається   інституціоналізація   численних   

форм   корупції,   які «вживлюються»  в  уже  усталену  і  традиційну мережу політичних утворень 

українського суспільства. Влада несистемних політиків проігнорувала більшість рекомендацій 

Transparency International щодо зменшення корупційного впливу на суспільні відносини і звела 

боротьбу з корупцією нанівець;  

 доведено, що діючій владі не вистачає політичної волі і підтримки з боку суспільства та 

активності громадян, зацікавлених у подоланні корупції як одного з найпотужніших 

деструктивний викликів сучасності. Імітація владою діяльності щодо покращення ситуації по усіх 

сферах життєдіяльності суспільства закріплює проблему певної невідповідності між 



декларуванням державними службовцями та посадовцями своїх намірів і реальним станом речей. 

Тому результативність функціонування політичної влади в Україні не веде до зниження рівня 

корупції до мінімального і до створення атмосфери неприйняття будь-яких корупційних проявів та 

відносин, що вже призвело до втрати позицій нашої держави на міжнародній арені і відштовхнуло 

західних партнерів України. 

8. Участь у конференціях, семінарах (повна назва конференції, дата та місце проведення):   

 «Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції»: ХХХІІІ Харків. політолог. читання (м. 

Харків, квітень 2020 р.).                 

 «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»: XXІ 

Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, грудень 

2020 р.).                                                                                                                                                                                

9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники, тези та ін.) надруковані у 2020 р. 

(обсяг, кількість друкованих аркушів):   

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних (з зазначенням вихідних даних). 

9.2.1. Статті у вітчизняних фахових виданнях) – 1; (0,98 др. арк.) 

Sakhan O. M. Peculiarities of corruption combating in authorities of Ukraine in conditions of modern 

socio-political realities. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020.  №2(45). 254 с. С.193-208.  

(0,98 друк. арк.)              

9.2.2. Тези наукових доповідей та повідомлень –2; (0,48 друк. арк.):  

Сахань О.М. Корупція як проблема на шляху України до вступу в Європейський Союз. Україна і 

ЄС: політико-правові перспективи інтеграції: зб. матеріалів  ХХХІІІ Харків. політ. читань (м. 

Харків, 24 квітня 2020 р.). Харків: Право, 2020. 226 с.  С.78-82. (0,25 друк. арк.).   

 Сахань О.М. Особливості діяльнісного аспекту політичної культури України в сучасних реаліях 

/«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»: зб. 

матеріалів XXІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, грудень 

2020 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман та ін.]; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. асоц. 

політологів. Харків: Право, 2020. (0,23 друк. арк.).                                                                                                          

9.2.3. Підручники та інша навчальна літератури (з грифом МОН України та без грифу МОН 

України): 1; (2,6 др. арк.): 

«Соціологія права»: енциклопедичний словник / За загальної редакцією М.П.Требіна. Харків: Право,  

2020. (автор. 2,6 др. арк.).                                                                   

10. Участь у роботі редакційної колегії  видань:  

 член ред. колегії збірки матеріалів ХХХІIІ Харків. політ. читань «Політико-правова культура 

українського народу в контексті модерного державотворення» (м. Харків, 24 квітня 2020 р.). 

 член ред. колегії збірки тез XXІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих 

науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього» (м. Харків, грудень 2020 р.). 

 

          Кандидат соціологічних наук, доцент                                 О.М. Сахань    

                                                                    

Затверджено на засіданні кафедри.  Протокол № 4  від   01.12.2020 р. 
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	9.2.1. Статті у вітчизняних фахових виданнях) – 1; (0,98 др. арк.)

