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1. Прізвище, ім’я та по батькові: Требін Михайло Петрович 
2. Науковий ступінь – доктор філософських наук, вчене звання – професор, 
посада – завідувач кафедри соціології та політології НЮУ імені Ярослава 
Мудрого. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Соціально-політичний аналіз тероризму в сучасному світі» – 2,0 др. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Соціально-
політичний аналіз тероризму в сучасному світі» – понад 20 др. арк. 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: розділ у монографії, розділи у 
3 підручниках і навчальному посібнику, 5 наукових статей, 3 тези наукових 
доповідей та повідомлень та тексти лекцій з курсу соціально-політичних студій. 
4. 2. Наукова новизна отриманих результатів: 

дістало подальшого розвитку поняття тероризму, його типологія; 
розглянуто чинники, що сприяють появі терористичних загроз; обґрунтований 
модус буття терористів; доведено важливість ведення антитерористичної 
боротьби для збереження стабільності сучасного світу.  
4.3. Актуальність виконаних розробок: 

Тероризм, а також його наслідки є однією з основних і найнебезпечніших 
проблем з якими стикається сучасний світ. Сьогодні він має глобальний 
характер, це явище стосується будь-якої країни, будь-якої людини на нашої 
планеті. Реалією сьогодення є той факт, що тероризм усе більше загрожує 
безпеці більшості країн, тягне за собою великі політичні, економічні і моральні 
збитки. У сучасних умовах спостерігається ескалація терористичної діяльності 
екстремістські налаштованих осіб, груп і організацій, ускладнюється її 
характер, зростає анти людяність терористичних актів. 
 
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 постійних комісій Верховної Ради України: - 
5.4. Робота консультантом в інших  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. 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):- 
 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення): 
8.1. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Якубинська наукова 
сесія», Харків, Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, 8 квітня 
2016 р.; 
8.2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова та політична 
культура українського соціуму за умов його модернізації»,  Харків, 
Національний юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого, 22 квітня 2016 р.; 
8.3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Соціально-політичні 
практики в сучасних світових та українських реаліях» (ХХIX Харківські 
політологічні читання), Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Харківська 
асоціація політологів, 10 червня 2016 р.; 
8.4. XVІІ1 Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 
студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 
прогноз майбутнього», 29 листопада 2016 р, м. Харків. 
 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

 
Монографія – 1 / 2,0 др. арк. 

1. Правова і політична культура українського соціуму за умов  
модернізації політико-правового життя: монографія / Герасіна Л.М., Клімова 
Г.П., Крівошеїн В.В. та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х.: Право, 2016. – 372 с. (2,0 
др. арк.) 
 

Енциклопедичні словники – 1 / 1,5 др. арк. 
1. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-

довідник / за наук. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. 
Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий світ-2000», 2016. – 687 с. (1,5 др. арк. – 
С. 16-20, 29-33, 43-45, 109-111, 193-195, 292-295, 423-424, 527-528, 650-652). 

 
Статті – 5 / 5,3 др. арк.: 

1. Требін М.П. Концептуалізація детермінант війни в контексті 
соціологічного знання // Вісник Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: 
методологія, теорія, методи». – 2016. – Випуск №36. – С. 15-22. (1,0 друк. арк.)  

2. Требін М.П. Сучасний світ і його війни // Вісник Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 
Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 2 (29). – С.5-
27. (1,5 друк. арк.) 



3. Требін М.П. Концептуалізація феномену інформаційного 
суспільства // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової 
освіти та правового виховання [Електронний ресурс] : міжнар. інтернет-конф., 
25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. 
інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Електрон. текст. 
дані. - Харків, 2016. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/index. – 
Назва з екрана. (1,0 друк. арк.) 

4. Требін М.П. Війна в історії людства та її особливості у ХХІ столітті 
// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2016. - №2 (327). – С. 43-48. (0,8 
друк. арк.).  

5. Требін М.П. Соціологія війни П.О. Сорокіна // Вісник 
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого». Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – 
Вип. 3 (30). – С. (1,0 друк. арк.). 
 

Тези – 3 / 0,65 др. арк.: 
1. Требін М.П. Деформація правосвідомості: сутність та форми прояву 

// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: 
Право, 2016. – Вип. 2 (29). – С.252-256. (0,2 друк. арк.) 

2. Требін М.П. Сучасна світова соціально-політична криза: чергова 
перемога реалістів // Вісник Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та 
ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 3 (30). – С. (0,25 друк. арк.) 

3. Требін М.П. «Кібернетична» модель зовнішньої політики К. Дойча // 
Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз 
майбутнього: зб. матеріалів XVІІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих 
науковців і студентів, 29 листопада 2016 р. – Х.: Право, 2016. С. (0,2 друк. 
арк.). 
 

Підручники - 3 / 6,0 др. арк. 
1. Теорія політики:  підручник / Денісенко В.М., Бліхар В.С., 

Требін М.П., Угрин Л.Я. та ін. – Л.: Ліга-Прес, 2015. – 668 с. ( 3,0 др. арк. - 
С. 59-93, 211-250). До звіту 2015 р. не увійшло. 

2. Філософія: підручник / / В.С. Бліхар, А.Ф. Карась, М.П. Требін та ін.; 
за ред. В.В. Середи, М.М. Цимбалюка. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 428 с. (2,0 др. 
арк.) До звіту 2015 р. не увійшло. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Хоми Н.М. 
[І.В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.]. – Львів: «Новий Світ-2000», 
2016. – (1,0 др. арк. - С. 152-166). 
 

 
 
 



Навчальний посібник – 1 / 10,0 др. арк. 
1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова 

політика: навч. посіб. / М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна та ін.; за ред. 
М.П. Требіна. – Х.: Право, 2016. – 540 с. ( 10,0 др. арк. С.7-174, 403-453). 

 
 

Всього: 14 найменувань загальним обсягом 25,45 др.арк.  
9.1. -  
10. Участь у роботі редакційної колегії будь-якого видання: 
10.1 Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 
– заст. голови. 
10.2 Вісника Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: 
Філософія. 
10.3. збірників матеріалів XVІІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, 
молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний 
аналіз сучасності та прогноз майбутнього». 
11.  Вказати членом якої спеціалізованої  ради вчених ви є: – 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: - 
13. Підготовка відгуків на автореферати / окремо докторські, окремо 
кандидатські/: - 2 на кандидатські дисертації 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії -. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями: - 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: - 
17. участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору: 

науковий керівник ТТК по темі: «Політико-правова ментальність 
українського соціуму в контексті європейської інтеграції» у Науково-
дослідному секторі. 
18. Які відзнаки і нагороди отримали у звітному році: -. 
 
Обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 4 від 25   
листопада 2016 р. 
 
 
Зав. кафедри                                                                               Требін М.П. 
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