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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 війни в сучасному світі» – 2,0 др. арк. 

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

політичний аналіз війни в сучасному світі» – понад 50 др. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: розділ у 1 підручнику,  1 навчальний 

посібник, 9 наукових статей, 4 тез наукових доповідей та повідомлень та тексти 

лекцій з курсу соціально-політичних студій. 

4. 2. Наукова новизна отриманих результатів: 

дістало подальшого розвитку поняття війни, її типологія, запропонована 

авторська дефініція «гібридної війни»: «гібридна війна» – форма воєнних дій із 

залученням до конфлікту різнорідних за складом, засобами, рівнем і 

характером підготовки озброєних сил.; визначені характерні риси «гібридної 

війни»: по-перше, вона поєднує в собі конвенційні та неконвенційні бойові дії 

і відповідних учасників цієї війни (поряд зі збройними силами дієвими 

учасниками стають терористи, найманці, партизани, ополченці, 

бандформування, спецпідрозділи інших держав тощо); по-друге, початок 

«гібридної війни» пов’язаний із використанням неконвенційних методів 

ведення бойових дій, що здійснюють незаконні озброєні формування; по-третє, 

упродовж всієї «гібридної війни» дуже важливе значення приділяється боротьбі 

за розум і душу людей, тобто інформаційній боротьбі, де основними дієвими 

суб’єктами виступають також не військові, а цивільні: ЗМІ, телебачення, 

Інтернет, інші засоби масової комунікації. Систематизувано все різноманіття 

воєн в історії людства через призму революцій у військовій справі. Під 

революцією у військовій справі запропановано розуміти всю суму корінних 

змін у засобах збройної боротьби, способах ведення бойових дій, в організації 

військ, їх навчанні та вихованні. Цей підхід дозволяє представити всю історію 

еволюції воєн у вигляді шести поколінь воєн.  

4.3. Актуальність виконаних розробок: 

Війна була, є і буде в досяжному майбутньому сумною складовою 

людського розвитку. З часів глибокої давнини тягнеться до нас річка лих, 

породжених війнами та збройними конфліктами. Швейцарець Ж.-Ж. Бабель 

підрахував, що з 3500 р. до н.е. людство прожило без війн лише 292 роки. За 

цей період виникло близько 14 550 великих і малих війн, у ході яких загинули, 

померли від голоду, епідемій та інших причин понад 3,66 млрд людей. Якщо в 

XVIII ст. сталося 68 воєн, в яких протягом року загинуло понад 1000 осіб, а 



загальні втрати в цілому становили 4,4 млн. осіб, то у ХІХ ст. – відповідно, 205 

і 8,3 млн. осіб, у ХХ ст. – відповідно, 237 і 98,8 млн. осіб. У ХІХ ст. сталося 

14 воєн з людськими втратами 100 тис. осіб і більше, в тому числі дві, в яких 

загинуло понад 1 млн. осіб. Рекордним за масштабами та інтенсивністю 

військових зіткнень стало ХХ ст., у якому частота воєн коливалася, але загалом 

перевищила середню частоту воєн за всю відому історію людства майже в 

1,5 рази. І в новому тисячолітті війни залишаються сумною прикметою буття 

людства. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження 

миру, щорічно на планеті фіксується понад 30 збройних конфліктів, які 

призводять до загибелі понад 1000 осіб на рік. У 2008-му та 2011 рр. їх 

кількість досягла найвищої позначки – по 37 конфліктів. За останні 10 років 

збільшилось і загальне число загиблих унаслідок бойових дій у таких 

конфліктах: з понад 17 тис. осіб у 2002 р. до понад 22,5 тис. – у 2011р. З 2014 р. 

в Україні йде, de facto, війна, de jure, АТО. Тому звернутися до феномену війни 

нас змушує сумна українська реальність. 

 

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. ІІІ міжнародна наукова відео-конференція «Студентська молодь в умовах 

глобалізації» (21 квітня; м. Дніпро; Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Запорізький національний 

університет та ін.); 

8.2. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції» 



(27 квітня; м. Харків; Харківська асоціація політологів, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

8.3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство в 

умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (9 червня; 

м. Маріуполь; ДонДУУ); 

8.4. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політичні та правові 

дисонанси в сучасних українських реаліях» (ХХХ Харківські політологічні 

читання). (16 червня; м. Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харківська 

асоціація політологів); 

8.5. Науково-практична конференція Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект» 

(30 червня; м. Харків; ХНУПС ім. І. Кожедуба); 

8.6. І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого 

розвитку у глобалізованому світі» (3-6 жовтня; м. Харків; НЮУ імені Ярослава 

Мудрого); 

8.7. Міжнародна  науково-теоретична конференція «Глобалізований світ: 

випробування людського буття» (6-7 жовтня; м. Житомир; Житомирський 

державний університет імені І. Франка, Національна академія державного 

управління при Президентові  України тощо); 

8.8. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – нові 

конфлікти: шляхи подолання» (12-13 жовтня; м. Харків; САУ, ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна); 

8.9. Науково-практична конференція «Безпека людини, суспільства, держави»  

(28 жовтня; м. Київ; Київський кооперативний інститут бізнесу і права); 

8.10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українські еліти у 

цивілізаційному розвитку Європи» (17 листопада; м. Житомир; Житомирський 

національний агроекологічний університет); 

8.11. ХІХ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (1 грудня; м. Харків; НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

Харківська асоціація політологів). 

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

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

 

Статті – 9 / 6,0 др. арк.: 

1. Требін М.П. Освіта в умовах глобалізації. Матеріали ІІІ 

Міжнародної наукової конференції «Студентська молодь в умовах 

глобалізації» (м. Дніпро, 21 квітня 2017 р.) / відп. за випуск професор 

В.В. Кривошеїн. Дніпропетровськ: Видавництво «Грані», 2017. С. 29-33. 

(0,5 друк. арк.). 

2. Требін М.П. Концепція «гібридної» війни Ф. Гоффмана. Українське 

суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 

9 червня 2017 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. С. 22-26. (0,5 друк. арк.). 



3. Требін М.П. Інформація як зброя у «гібридній» війні. Політичні та 

правові дисонанси в сучасних українських реаліях: зб. матеріалів ХХХ Харк. 

політол. читань (м. Харків, 16 черв. 2017 р.). Харків; Право, 2017. С. 70-75. 

(0,5 друк. арк.). 

4. Требін М.П. Армія і суспільство: осмислення взаємодії. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 

2017. Вип. 2 (33). С.138-162. (1,5 друк. арк.).  

5. Требін М.П. Правова ментальність європейців. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 

2017. Вип. 2 (33). С. 298-305. (0,5 друк. арк.). 

6. Требін М.П. Війна і тероризм: симбіотичні відносини. Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: історія, політологія. 2017. 

Вип. 18. С. 365-373. (0,5 друк. арк.). 

7. Требін М.П. Антитероризм як ідеологема безпечного майбутнього 

глобалізованого світу. Глобалізований світ: випробування людського буття: 

Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року: 

[матеріали доповідей та виступів] / редкол. М. А. Козловець [та ін.]. Житомир: 

Вид-во Євенок О. О., 2017. С. 167-171. (0,5 друк. арк.). 

8. Требін М. Тероризм: його сутність і різноманіття крізь призму 

політологічного аналізу. Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. 2017. №6 

(355). С. 212-219. (0,5 друк. арк.). 

9. Требін М.П. Україна перед викликами ХХІ століття. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2017. 

Вип. 4 (35). (1,0 друк. арк.). 

 

Тези – 3 / 0,95 др. арк.: 

1. Требін М.П., Чернишова Т.О. Еволюція війн крізь призму революцій 

у військовій справі. Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична 

конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені 

Івана Кожедуба, 30 червня 2017 року: тези доповідей. Харків: ХНУПС ім. 

І. Кожедуба, 2017. – С. 16-21. (0,4 друк. арк.; Авт. - 0,2 друк. арк.). 

2. Требін М.П. Правовий менталітет і правова ментальність як 

категорії соціології права. Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. 

Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації 

України (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.). Харків, 2017. С.228-229. (0,25 друк. 

арк.). 
3. Требін М.П. Ідеологема контртероризму як засіб забезпечення 

безпеки людини, суспільства, держави у сучасному світі. Безпека людини, 

суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 28 

жовтня 2017 р. Київ: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. 

С. 266-268. (0,2 друк. арк.). 



4. Требін М.П. Політична культура в Україні: проблеми і шляхи 

вдосконалення. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності 

та прогноз майбутнього: Збірник матеріалів ХІХ Всеукраїнської наукової 

конференції викладачів, молодих науковців і студентів, (м. Харків, 1 грудня 

2017 р.). Харків: Право, 2017. (0,3 друк. арк.). 

 

Підручники - 1 / 1,0 др. арк. 

1. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Хоми Н.М.; 

[Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, І.Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. 

Львів: «Новий Світ-2000», 2017. Т. І.: Від зародження до початку ХХ ст. 

(1,0 др. арк. - С. 152-166). 

 

Навчальний посібник – 1 / 43,5 др. арк. 

1. Требін М.П. Соціально-політичні студії: навч. посіб. Харків: Право, 

2017. 696 с. (43,5 др. арк.). 

 

Всього: 15 найменувань загальним обсягом 51,45 др.арк.  

 

9.1. –  

9.2. Требін М.П. Армія і суспільство: осмислення взаємодії. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 

2017. Вип. 2 (33). С.138-162.  

          Требін М.П. Правова ментальність європейців. Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2017. Вип. 2 (33). 

С. 298-305. 

          Требін М.П. Україна перед викликами ХХІ століття. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2017. 

Вип. 4 (35). 

           Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar 

і таких міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus International 

(Польща), Academic Research Index (Японія), Information Matrix for the Analysis 

of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher (США), WorldCat (США), Scientific 

Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австралія), International 

Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact Factor (Німеччина), 

Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина); а також базах даних «Наукова 

періодика України» та «Бібліометрика української науки» Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. 

 

Требін М.П. Війна і тероризм: симбіотичні відносини. Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: історія, політологія. 
2017. Вип. 18. С. 365-373. (0,5 друк. арк.). 



Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar і 

таких міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus International 

(Польща), WorldCat (США), Registry of Open Access Repositories (ROAR) 

(Велика Британія), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) 

(Велика Британія); а також базах даних «Наукова періодика України» та 

«Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського та ін. 

Требін М. Тероризм: його сутність і різноманіття крізь призму 

політологічного аналізу. Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. 2017. №6 

(355). С. 212-219. (0,5 друк. арк.). 

Збірник наукових праць зареєстровано і проіндексовано у Google Scholar і 

таких міжнародній наукометричній базі WorldCat (США), а також базах даних 

«Наукова періодика України» та «Бібліометрика української науки» 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. 

 

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. збірника матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 

«Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях» (ХХХ 

Харківські політологічні читання). 

10.3. збірника матеріалів XІХ 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/: -  

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 

28 листопада 2017 р. 

 

Зав. кафедри                                                                               Требін М.П. 


