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

2. Вчене звання  – доцентка, науковий ступінь – кандидатка соціологічних 

наук,   

посада  –  доцентка кафедри соціології та політології НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи (в 

статтях і тезах на науково-практичні конференції): «Українська влада в 

умовах сучасних світових та регіональних процесів», (листопад 2021 р.).                                             

0,75 др. арк.                                                                                                                             

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

«Українська влада в умовах сучасних світових та регіональних процесів»                    

3,53 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) – 3/1,72 др. арк.: 

1. Сахань О.М. Електоральна пам’ять українців як соціально-політичний 

феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого / редкол.: А.П. Гетьман та ін. 

Харків: Право, 2021.  №1(48). С.160-184 /у співавтор. з Погрібною В.Л. /.                                           

                                                                                     1,45/0,72 др. арк. (автор.). 

2. Сахань О.М. Проблеми функціональної зумовленості об’єктивної природи 

соціальних девіацій. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2021.  №3(50). С.211-231 /у 

співавтор. з Погрібною В.Л./.                                           1,00/0,5 др. арк. (автор.).                                                                                          

3. Сахань О.М. Правові та організаційні засади запобігання корупції у сфері 

публічного  управління України. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, 

політологія, соціологія: зб. наук. пр. / редкол.: О.Г.Данильян (голова) та ін. 

Харків: Право, 2021.  №4(51). С.158-178 /у співавтор. з Морозовим Я.І./.                                                                                   

                                                                                       1,00/0,5 др. арк. (автор.). 

Тези 

наукових доповідей та повідомлень – 4/0,8 др. арк.:  

1. Сахань О.М. До питання щодо чинників саморозвитку особистості в умовах 

глобальних викликів і локальних проблем. Проблеми саморозвитку 



особистості в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 26–27 березня 2021 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

Х.: Друкарня Мадрид, 2021. С.131-132.                                           0,17 др. арк. 
2. Сахань О.М. Атрибути деструкції політичної влади. Політична система 

України за умов глобальних викликів і локальних проблем: зб. матеріалів ХХXІV 

Харків. політол. читань (м. Харків, 21 квітня 2021 р.). Харків: Право, 2021. 284 

С.103-108.                                                                                                 0,28 др. арк. 

3. Сахань О.М. Психологічні бар’єри у механізмі регулювання відносин в 

системі «студент − викладач». The 10th International scientific and practical 

conference − Priority directions of science and technology development (June 13-15, 

2021), Kyiv, Ukraine. 2021. 1025 p. С.601-605 /у співавтор. з Погрібною В.Л./.                                                                    

                                                                                               0,2/0,1 др. арк. (автор.).  

4. Сахань О.М. Корупція як негативний бренд сучасного українського 

суспільства. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього: зб. матеріалів ХХІІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, 

молодих науковців і студентів (м. Харків, 30 листопада 2021 р.). Харків: Право, 

2021. С.40-45.                                                                                          0,25 др. арк. 

                                         

      Підручники та інша навчальна літератури 

(з грифом МОН України та без грифу МОН України)— 

                                                               12/ др. арк.: 

1. Конфліктологія: загальна та юридична: підручник для здобувачів вищої 

юрид. освіти / Л.М. Герасіна, М.П. Требін, О.М. Сахань та ін.; за заг. ред. Л.М. 

Герасіної. Харків: Право, 2021. 224 с. Авт.: Розділ 3 «Детермінація конфліктів»: 

§ 4. С.58-60; розділ 6 «Праксеологія соціальних конфліктів»: § 1, С.93-95; §3, 

С.100-105; §4, С.105-107; §5, С.108-112; §7 (у співавт.), С.116-121.                                               

                                                                                                   1,01 др. арк. (автор.). 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських 

занять з навчальної дисципліни «Конфліктологія» (рівень вищої освіти – 

перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти – бакалавр, галузь знань – 08 

«Право», спеціальність – 081 «Право») для студентів ІІ курсу денних 

факультетів / уклад.: М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Д. Воднік, О.М. Сахань. 

Харків: Нац. юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. 46 с.                                      

                                                                                                   0,45 др. арк. (автор).                                                                   
3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських 

занять з навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» (рівень вищої 

освіти – перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти – бакалавр, галузь знань 

– 08 «Право» / 29 «Міжнародні відносини», спеціальність – 081 «Право»/ 293 

«Міжнародне право») для студентів ІІ курсу денних факультетів / уклад.: М.П. 

Требін, Г.П. Клімова, В.Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 2021. 38 с.                                     0,19 др. арк. (автор).   

4. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських 

занять з навчальної дисципліни «Міжнародна інформація» (за вибором) для 

студентів ІV курсу денних факультетів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне 

право» / уклад.: М. П. Требін, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін. Харків: 



Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 71 с.       0,8875 др. арк. 

(автор). 

5. Методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії» для студентів І та ІІ 

курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право» денних факультетів / уклад.: М. П. 

Требін, О. Ю. Панфілов, В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2021. 58 с.                                          0,3625 др. арк. (автор). 

6. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Соціально-політичні 

студії»: методичні поради та завдання для студентів І та ІІ курсів денних 

факультетів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 

«Право» спеціальності 081 «Право»; галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: М. П. Требін, О. Ю. Панфілов, 

В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 23 с. 

                                                                                               0,14 др. арк. (автор).  
7. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Конфліктологія»:  
методичні поради та завдання для студентів ІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» денних факультетів / уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна, О. Ю. 

Панфілов та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 22 с.                                                               

                                                                                              0,3125 др. арк. (автор).       

8. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво»: 

методичні поради та завдання для студентів ІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» денних факультетів / уклад.: М. П. Требін, Г. П. Клімова, В. Д. Воднік 

та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 25 с.                                                                             

                                                                                              0,1875 др. арк. (автор). 

9. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія міжнародних відносин» 
для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації 

«Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків: Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 23 с.                                0,1 др. арк. (автор).       

10. Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії» 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29  

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації 

«Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків:  Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 17 с.                                  0,07 др. арк. (автор).    

11. Силабус навчальної дисципліни «Теорія міжнародних відносин» для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29  

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації 

«Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків:  Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 12 с.                               0,05 др. арк. (автор).      

12. Силабус навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії»: для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації 



«Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 20 с.                                  0,08 др. арк. (автор).      

4. 2. Наукова новизна отриманих результатів:  

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

світових та регіональних процесів діяльність органів держаної влади не 

достатньо відповідає інтересам та потребам суспільства. Вплив держави на стан 

і розвиток суспільних процесів та явищ, відносин та взаємозв’язків, свідомість, 

поведінку та діяльність громадянин, не підкріплений авторитетом суб’єктів 

владних повноважень та гарантування ними практичної реалізації правового 

вирішення суперечностей і конфліктів інтересів гальмує основи правопорядку, 

послаблює довіру і підтримку влади з боку суспільства.   

Відсутність дієвого механізму організації життєзабезпечення населення в 

нинішніх складних умовах існування суспільства (війна на Сході країни, 

пандемія коронавірусу, зниження життєвого рівня населення, майнове 

розшарування  суспільства, обмеження соціально схвалених способів заробітку 

та багато ін.) різко послаблює усі державні інститути, веде до деградації 

суспільства, формуючи у громадян «подвійні стандарти» моралі і поведінки,  

порушує права людини, підштовхуючи її самотужки вирішувати проблеми, що 

скупчилися, що сприяє, у свою чергу, поширення девіантної поведінки серед 

представників різних верств суспільства; 

- визначено, що в умовах сьогодення не втрачає своєї актуальності  

питання боротьби з корупцією в Україні, оскільки  за тридцятирічну історію 

незалежності нашої держави так і не було досягнуто прогресу в цьому питанні. 

Особливу небезпеку та реальну загрозу національній безпеці створила корупція 

у галузі публічного управління, різноманітні форми якої поглинули значну 

частину державного апарату, що суттєво мінімізувало ефективність 

функціонування та результати роботи всього устрою політичних інституцій 

щодо формування та реалізації управлінських рішень суспільного значення, 

політики розвитку держави та її адміністративно-територіальних одиниць; 

- доведено, що діюча влада тільки на словах зацікавлена у подоланні 

корупції як одного з найпотужніших деструктивний викликів сучасності. 

Правові та організаційні засади запобігання корупції у сфері публічного  

управління України не відповідають запитам суспільства щодо подолання 

подальшої інституціоналізації корупції як у соціальній сфері, так і у сфері 

публічного управління країною, що тільки закріплює проблему певної 

невідповідності між декларуванням державними службовцями та посадовцями 

своїх намірів і реальним станом речей. Тому результативність функціонування 

політичної влади в Україні в умовах сучасних світових та регіональних 

процесів може бути досягнута при дотриманні посадовцями органів публічної 

влади принципів законності та юридичної відповідальності, якщо вони 

здійснять вихід за межі наданих їм повноважень, забезпечення прозорості всіх 

управлінських процесів, у тому числі, використання і розпорядження 

бюджетними коштами, дотримання засад відкритості та доступності інформації 

про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування та 

гарантування ефективної взаємодії між органами публічної влади і 

організаціями громадянського суспільства, справедливої системи правосуддя. 



 

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

проведення):   

1). «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві»: ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 26-27 березня  2021 р. 

                                                                                                    /з публікацією тез/. 

2). «Політична система України за умов глобальних викликів і локальних 

проблем»: ХХХІV Харків. політолог. читання (м. Харків, квітень 2021 р.).                     

                                                                                                    /з публікацією тез/. 

3). «The 10th International scientific and practical conference − Priority directions of 

science and technology development» (Kyiv, Ukraine, June 13-15, 2021).  

                                                                                                                         /з 

публікацією тез/.   

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

майбутнього»: XXІIІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів (м. Харків, листопад 2021 р.).                /з публікацією тез/.   

 

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

надруковані у 2020 р. (обсяг, кількість друкованих аркушів):   

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (з 

зазначенням вихідних даних): — 

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

даних). 

 

Статті 

(у вітчизняних фахових виданнях) – 3/1,72 др. арк.: 

1. Сахань О.М. Електоральна пам’ять українців як соціально-політичний 

феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія /редкол.: 

А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2021.  №1(48). С.160-184 /у співавтор. з 

Погрібною В.Л./.                                                            1,45/0,72 др. арк. (автор.). 

2. Сахань О.М. Проблеми функціональної зумовленості об’єктивної природи 

соціальних девіацій. Вісник Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 

(Соціологія) / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2021.  №3(50). 266 с. 

С.211-231 /у співавтор. з Погрібною В.Л./.                         1,00/0,5 др. арк. 

(автор.).                                                                                          
3. Сахань О.М. Правові та організаційні засади запобігання корупції у сфері 

публічного управління України. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, 

політологія, соціологія: зб. наук. пр. / редкол.: О.Г. Данильян (голова) та ін. 

Харків: Право, 2021.  №4(51). С.158-178 / у співавтор. з Морозовим Я.І./.                                                                                   

                                                                                         1,00/0,5 др. арк. (автор.).                                                                            

Тези 

наукових доповідей та повідомлень – 4/0,8 др. арк.:  

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


1. Сахань О.М. До питання щодо чинників саморозвитку особистості в умовах 

глобальних викликів і локальних проблем. Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 26–27 березня 2021 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – 

Х.: Друкарня Мадрид, 2021. С.131-132.                                             0,17 др. арк. 

 2. Сахань О.М. Атрибути деструкції політичної влади. Політична система 

України за умов глобальних викликів і локальних проблем: зб. матеріалів ХХXІV 

Харків. політол. читань (м. Харків, 21 квітня 2021 р.). Харків: Право, 2021. 

С.103-108.                                                                                            0,28 др. арк. 

3. Сахань О.М. Психологічні бар’єри у механізмі регулювання відносин в 

системі «студент − викладач». The 10th International scientific and practical 

conference − Priority directions of science and technology development (June 13-15, 

2021), Kyiv, Ukraine. 2021. С.601-605. /у співавтор. з Погрібною В.Л./.                                                                    

                                                                                                0,2/0,1 др. арк. 

(автор.).    

4. Сахань О.М. Корупція як негативний бренд сучасного українського 

суспільства. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього: зб. матеріалів ХХІІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, 

молодих науковців і студентів (м. Харків, 30 листопада 2021 р.). Харків: Право, 

2021.  С. 40-45.                                                                                           0,25 др. 

арк.                                     

  Підручники та інша навчальна літератури 
(з грифом МОН України та без грифу МОН України) − 

                                                               12/3,798 дрк. арк.: 
1.  Конфліктологія: загальна та юридична: підручник для здобувачів вищої 

юрид. освіти / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, О. М. Сахань та ін.; за заг. ред.      

Л. М. Герасіної. – Харків: Право, 2021. – 224 с.  Розділ 3 «Детермінація 

конфліктів»: § 4. С.58-60; розділ 6 «Праксеологія соціальних конфліктів»: § 1, 

С.93-95; §3, С.100-105; §4, С.105-107; §5, С.108-112; §7 у співавт., С.116-121.                                               

                                                                                            1,01 др. арк. (автор.). 

2. Методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії» для студентів І та ІІ 

курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право» денних факультетів / уклад.: М. П. 

Требін, О. Ю. Панфілов, В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2021. 58 с.                                             0,3625 др. арк. (автор). 

3. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи та 

семінарських занять з навчальної дисципліни «Конфліктологія» (за 

вибором) для студентів II курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» денної форми навчання / 

уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна, В. Д. Воднік, О. М. Сахань. Харків: Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 46 с.            1,91/0,45 др. арк. 

(автор).                                                                   

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та 

семінарських занять з навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» 



(рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти – 

бакалавр, галузь знань – 08 «Право» / 29 «Міжнародні відносини», 

спеціальність – 081 «Право»/ 293 «Міжнародне право») для студентів ІІ курсу 

денних факультетів / уклад.: М. П. Требін, Г. П. Клімова, В. Д. Воднік та ін. 

Харків: Нац. юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. 38 с.                                         

                                                                                             0,19 др. арк.(автор). 

5.   Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи та 

семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародна інформація» 
(рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти – 

бакалавр, галузь знань – 29 «Міжнародні відносини», спеціальність – 293 

«Міжнародне право» для студентів ІІ курсу денних факультетів / уклад.: М. П. 

Требін, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін. Харків: Нац. юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 2021. 57 с.                0,8875 др. арк. 

(автор). 

6. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Соціально-політичні 

студії»: методичні поради та завдання для студентів І та ІІ курсів денних 

факультетів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 

«Право» спеціальності 081 «Право»; галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: М. П. Требін, О. Ю. Панфілов, 

В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 23 с. 

                                                                                            0,98/0,098 др. арк. 

(автор).  
7. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Конфліктологія»:  

методичні поради та завдання для студентів ІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» денних факультетів / уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна, О. Ю. 

Панфілов та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 22 с.                                                     

                                                                                                0,3125 др. арк. (автор).       

8. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Ораторське 

мистецтво»: методичні поради та завдання для студентів ІІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» денних факультетів / уклад.: М. П. Требін, Г. П. Клімова, В. Д. Воднік 

та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 25 с.                                                                                        

                                                                                                0,1875 др. арк. (автор). 

9. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія міжнародних відносин» 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації 

«Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків: Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 23 с.                                0,1 др. арк. (автор).       

10.  Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії» 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29  

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації 

«Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків:  Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 17 с.                                  0,07 др. арк. 

(автор).    



11.  Силабус навчальної дисципліни «Теорія міжнародних відносин» для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29  

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації 

«Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків:  Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 12 с.                               0,05 др. арк. (автор).      

12. Силабус навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії»: для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації 

«Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків: Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 20 с.                                  0,08 др. арк. 

(автор).      
 

Загальний обсяг публікацій за 2021 рік: 19/6,318 др. арк. 

 

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

1. член ред. колегії збірки матеріалів ХХХІV Харків. політ. читань «Політико-

правова культура українського народу в контексті модерного 

державотворення» (м. Харків, 21 квітня 2021 р.). 

2. член ред. колегії збірки тез ХХІІІ Всеукраїнської наукової конференції 

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

політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (м. Харків, 30 листопад 

2021 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 з доповідями на наукових конференціях: 

- публікації 5 тез студенів 2 і 3 курсів ІПКЮ у збірнику матеріалів ХХXІV 

Харківських політологічних читань «Політична система України за умов 

глобальних викликів і локальних проблем», м. Харків, 21 квітня 2021р. 

(загальним обсягом 0,42 др. арк.); 

- публікації 11 тез студенів 2 курсу ІПКЮ у збірнику матеріалів ХХІІI  

Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього»,  м. Харків, 1 грудня 2020 р. (загальним обсягом 1,0 др. 

арк.): 

1. Бокатова А. А., 01-20-06. КОРУПЦІЯ ЯК ГОЛОВНА НЕБЕЗБЕКА 

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 

2. Вільхівський В. В., 01-20-08. ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ У СВІТІ. 

3. Войтюк Д. В., 01-20-07. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. 



4. Гергуленко Т. С.,01-20-09. ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В 

УКРАЇНІ. 

5. Глубока М. В., 01-20-08. ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ 

СІМ’Ї В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. 

6. Гроза Д. В., 01-20-07.  ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ. 

7. Магда Є. В., 01-20-08, Ященко Д. С., 01-20-10. ДЕМОГРАФІЧНА 

СИТУАЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. 

8. Мирошниченко К.Р., 01-20-07. ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ЛЕГІТИМАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ. 

9. Сліпачик А.  І., 01-20-06. ДЕСТРУКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: 

ПОЛІТИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. 
10. Смольська Я. В., 01-20-09. КОРУПЦІЯ ЯК ГАЛЬМІВНИЙ ЧИННИК 

РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ. 

11. Цапун Ю. С., 01-20-08. КОРУПЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ. 

-   виступ на конференції з доповіддю: 

студентки 2 курсу, 1 ф-ту Гергуленко Т. С. за темою: «Проблеми 

інтелектуальної міграції в Україні» на ХХІІI Всеукраїнській науковій 

конференції викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»,  м. Харків, 30 

листопада 2021 р. 

 

Всього: під керівництвом доц. Сахань О.М. було підготовлено та опубліковано 

16 тез студенів 2 і 3 курсів  ІПКЮ, загальним обсягом 1,42 др. арк.  
 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології   

протокол № 4 від 29 листопада 2021 р. 
 

 

 

Викладач кафедри                                                                   

к. соц. н., доц.         Олена САХАНЬ 

 

Зав. кафедри        

д.філос.н., проф.         Михайло ТРЕБІН 

 

 


