
Індивідуальний звіт  з НДР викладача 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

за 2018 рік 
 

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

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

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

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: підрозділ у монографії, розділи у 

підручнику, 1 навчальний посібник, 2 наукових статті, 7 тез наукових доповідей 

та повідомлень та тексти лекцій з курсу соціально-політичних студій. 

4. 2. Наукова новизна отриманих результатів: 

дістало подальшого розвитку поняття екстремізму, його типологія, 

запропонована система заходів щодо протидії екстремістської діяльності. 

Обґрунтовано, що протидія екстремістській діяльності ґрунтується на 

наступних принципах: визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і 

громадянина, законних інтересів організацій; законність; гласність; пріоритет 

забезпечення безпеки держави; пріоритет заходів, спрямованих на 

попередження екстремістської діяльності; співпраця держави з громадськими 

та релігійними об'єднаннями, іншими організаціями, громадянами з протидії 

екстремістській діяльності; невідворотність покарання за здійснення 

екстремістської діяльності. 

4.3. Актуальність виконаних розробок: 

Актуальність дослідження екстремізму обумовлена декількома чинниками. 

По-перше, екстремізм є суспільно небезпечним явищем. Прояви екстремізму 

викликають широкий резонанс в суспільстві, сприяють іншим деструктивним 

процесам у суспільстві. По-друге, поширюються тенденції розповсюдження 

екстремізму. Ці тенденції спостерігаються як в українському суспільстві, так і в 

суспільствах європейських країн. По-третє, за оцінками багатьох фахівців, 

екстремізм як соціальне явище має високий ступінь латентності. Це означає, з 

одного боку, що прояви екстремізму не завжди визначаються і оцінюються як 

екстремістські. З другого боку, робиться акцент на необхідності вивчення та 

вимірювання існуючого в суспільстві потенціалу екстремізму у вигляді 

установок і стереотипів. По-четверте, складний і різноманітний за багатьма 

параметрами склад українського суспільства, складнощі, які воно переживає 

сьогодні, є передумовою виникнення екстремізму, особливо в сучасних умовах 

агресії з боку Російської Федерації, підтримкою нею незаконних збройних 



формувань на Донбасі, сепаратистських і антидержавницьких настроїв по усієї 

Україні. 

 

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. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка 

осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії» (28 лютого 

2018 р., Маріуполь, ДонДУУ); 

8.2. XII Международная научно-практическая конференция «Религия и 

общество» (12-17 марта 2018 г., Республика Беларусь, г. Могилев, МГУ имени 

А.А. Кулешова); 

8.3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Європейські цінності та 

практики у політико-правовому дискурсі» (ХХХІ Харківські політологічні 

читання) (25 травня 2018 р.; м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

Харківська асоціація політологів); 

8.4. Науково-практична конференція Харківського національного університету 

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

(31 травня-1 червня 2018 р., м. Харків); 

8.5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство в 

умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (15 червня 

2018 р., м. Маріуполь, ДонДУУ); 

8.6. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю зі дня 

народження доктора юридичних наук, професора Л.М. Стрельцова (25.10.1918 

– 24.03.1979) «Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах 

глобалізації» (26 жовтня 2018 року, м. Одеса); 

 

 



8.7. Міжнародна конференція високого рівня «Уроки гібридного десятиліття: 

що треба знати для успішного руху вперед» (7-8 листопада 2018 р., м. Київ, 

Дипломатична академія України); 

8.8. ХХ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (5 грудня 2018 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, Харківська асоціація політологів). 

 

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

перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

 

Навчальний енциклопедичний словник-довідник – 1/ 1,0 друк. арк. 

 

1. Соціологія: терміни і поняття. Навчальний енциклопедичний 

словник-довідник / за заг. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, Ю.Ф. Пачковський, 

О.І. Пташник-Середюк та ін.]. – Львів: «Новий світ-2000», 2018. – 658 с. (Авт. - 

С. 127-129, 188, 214-216, 218-219, 230, 237-238, 251-252, 254-256, 278, 292, 313, 

342-343, 353, 364-365, 381) (1,0 друк. арк.). 

 

Статті – 2 / 2,0 др. арк.: 

1. Требін М.П. Religious extremism: understanding the essence. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

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

2018. Вип. 2 (37). С.140-150. (0,7 друк. арк.).  

2. Требін М.П. ООН на шляху реформ. Вісник Національного 

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

Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 4 (39). (1,3 

друк. арк.). 

 

Тези – 7 / 1,75 др. арк.: 

 

1. Требін М.П. Феномен «воєнного синдрому». Психосоціальна 

підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: 

збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 77-80. 

(0,25 друк. арк.). 

2. Требін М.П. Феномен релігійного екстремізму: спроба проникнення 

у сутність. Религия и общество – 12: сборник научных статей / под общ. ред. 

В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. 

С. 145-147. (0,25 друк. арк.). 

3. Требін М.П. Теоретичне осмислення інтеграційних процесів у 

світовій політиці. Європейські цінності та практики у політико-правовому 

дискурсі: зб. матеріалів ХХХІ Харків. політол. читань (м. Харків, 25 трав. 

2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 54-58. (0,25 друк. арк.). 



4. Требін М.П. Закони і принципи інформаційно-психологічного 

протиборства як складової «гібридної» війни. Сучасна війна: гуманітарний 

аспект. Науково-практична конференція Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 травня – 1 червня 2018 

року: тези доповідей. Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. С. 20-26. 

(0,25 друк. арк.). 

5. Требін М.П. Кіберзброя у «гібридній» війні. Українське суспільство 

в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 15 червня 

2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 185-189. (0,25 друк. арк.). 

6. Требін М.П. Глобалізація та її вплив на трансформацію державного 

суверенітету. Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах 

глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 100-річчю зі дня народження доктора юридичних наук, професора 

Л.М. Стрельцова (25.10.1918 – 24.03.1979), м. Одеса, 26 жовтня 2018 року. 

Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 131-134. (0,25 друк. арк.). 

7. Требін М.П. Кібервійна як реальність. Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Збірник 

матеріалів ХІХ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих 

науковців і студентів, (м. Харків, 5 грудня 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 28-

32 (0,25 друк. арк.). 

 

Підручники - 2 / 19,0 др. арк. 

1. Політологія: підручник / М.П. Требін, Л.М. Герасіна, І.О. Поліщук, 

О.М. Сахань; за ред. М.П. Требіна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 

2018. –  462 с. (Авт. - С. 3-62, 86-188,  246-265, 376-457) (Авт. -16,0 друк. арк.). 

2. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика) : 

підручник / О.Ю. Панфілов, П.В. Квіткін, М.П. Требін та ін. ; за заг. ред. П.В. 

Квіткіна, О.Ю. Панфілова. – 3-те вид. переробл. та допов. – Харків: ХНУПС, 

2018. – 420 с. (Авт. -3,0 друк. арк.). 

 

Навчальний посібник – 1 / 34,0 др. арк. 

1. Требін М.П. Соціально-політичні студії: навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і допов. – Харків: Право, 2018. – 544 с. (34,0 др. арк.). 

 

Всього: 12 найменувань загальним обсягом 54,75 др.арк.  

 

9.1. –  

9.2. Требін М.П. Religious extremism: understanding the essence. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

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

2018. Вип. 2 (37). С.140-150. (0,7 друк. арк.).  

Требін М.П. ООН на шляху реформ. Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 4 (39). (1,3 друк. арк.). 



           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. 

 

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. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України – член 

редколегії. 

10.3. збірника матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 

«Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі» 

(ХХХІ Харківські політологічні читання). 

10.4. збірника матеріалів XХ 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 

30 листопада 2018 р. 

 

Зав. кафедри                                                                               Требін М.П. 


