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1. Требін Михайло Петрович. 

2. Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології 

3. Тема і обсяг запланованої річної планової наукової роботи: 

Соціально-політичний аналіз радикалізму в сучасному світі, 2 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: 

Соціально-політичний аналіз радикалізму в сучасному світі, понад 4 друк. арк. 

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

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

Результати НДР-2019 увійшли складовою частиною до монографії, навчального 

посібника, 2 наукових статей, 5 тез  та  тексту лекцій з курсу соціально-політичних 

студій. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 систематизовано основні підходи до пояснення феномену радикалізму в 

сучасному світі; 

 досліджено концептуальні засади та методологію боротьби з радикалізмом в 

світі, що глобалізується; 

 розкрито  проблеми протидії радикалізму як в сучасному світі, так і в 

Україні; 

 визначено основні шляхи боротьби з радикалізмом; 

 доведено, що транскультурація є найефективнішим засобом у формуванні 

толерантного ставлення до проблем сучасного суспільства. 

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 комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та 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, правозастосовчих та інших державних 

органів  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування -. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам -. 

6.5. 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 «Психологічні та педагогічні 

проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС 

України» (5 квітня 2019 р., Харків, Харків. нац. ун-т внутр. справ.). 
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8.2. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова культура 

українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ Харківські 

політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

8.3. ІX Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування 

майбутнього країни: проблеми мира та ненасильства в змінах глобального порядку» 

(12 квітня 2019 року, м. Запоріжжя). 

8.4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної 

прогностики» (19 квітня 2019 р., м. Дніпро). 

8.5. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і студентів 

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

(4 грудня 2019 р., м. Харків). 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції: 

монографія / [О. О. Безрук, В.С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. Харків: 

Право, 2019. – с 

Trebin M.P. The phenomenon of terrorism: understanding the essence. Вісник Національного 

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

А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 2 (41). С. 88-102. 

Требін М.П. Радикалізм у сучасному світі: соціально-політичний аналіз. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 4 (43). 

Требін М.П. Соціально-політичні студії: посіб. для підгот. до іспиту. Харків: Право, 2019. 

138 с. (8, 02 друк. арк.). 

Требін М.П. Національно-патріотичне виховання персоналу правоохоронних структур в 

умовах євроінтеграції. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та 

патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. Всеукр. наук.-практ. 

конф. (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. 

С. 16-19. (0, 2 друк. арк.). 

Требін М.П. Транскультурація як нова парадигма трансформації політико-правової 

культури українського народу в контексті модерного державотворення. Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення : зб. матеріалів 

ХХXІІ Харків. політ. читань (м. Харків, 12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 63-68. (0, 

2 друк. арк.). 

Требін М.П. Сталий людський розвиток: різноманіття підходів. Матеріали ІX 

Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування 

майбутнього країни: проблеми мира та ненасильства в змінах глобального порядку» 

(12 квітня 2019 року, м. Запоріжжя) / Т.Ф. Бірюкова (гол. ред.), І.О. Кудінов (наук. ред.), 

ред. кол. І.І. Капріцин, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур. Запоріжжя: КСК-Альянс, 

2019. С. 69-71. (0, 2 друк. арк.). 

Требін М.П. Тероризм: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Збірка матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної 

прогностики» (м. Дніпро, 19 квітня 2019 р.) / відп. за випуск, професор В.В. Кривошеїн. 

Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2019. С. 40-42. (0, 2 друк. арк.). 

Требін М.П. Воєнний конфлікт як сумна реальність людської цивілізації. Український 

соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб. матеріалів 

ХХІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і студентів, м. 

Харків, 4 груд. 2019 р. Харків: Право, 2019.С43 −51. (0, 4 друк. арк.). 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science -. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. 

Trebin M.P. The phenomenon of terrorism: understanding the essence. Вісник Національного 

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

А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 2 (41). С. 88-102. 

Требін М.П. Радикалізм у сучасному світі: соціально-політичний аналіз. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 4 (43). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 

10.1. Вісник Національного юридичного університету 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 «Політико-

правова культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання). 

10.4. збірника матеріалів XХІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих 

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

прогноз майбутнього». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є –. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були -. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

на автореферат дисертації Горло Наталі Віталіївни «Функціональні та концептуальні 

моделі політики іредентизму», поданої на здобуття наукового ступеня доктора політичних 

наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси; 

на автореферат дисертації Хорішко Лілії Сергіївни «Інституціоналізація еліти в 

процесах модернізації політичної системи України», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та 

процеси; 

на автореферат дисертації Зубрицької Оксани Василівни «Інститут ювенальної юстиції 

як об’єкт філософсько-правового аналізу», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права; 

на автореферат дисертації Яруніва Михайла Івановича «Аксіологічно-нормативна 

парадигма свободи волі людини», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. 

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 на госпрозрахунковій основі -. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – орден Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня. 

 

Доктор філос. н., проф.                                  М.П.Требін 

 

                Затверджено на засіданні кафедри.  Протокол № 4  від   28.11.2019 р. 

 

             Зав. кафедри д. філос. н., проф.                                  М.П.Требін  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

Требін М.П. 
 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

1. The phenomenon of terrorism: understanding the essence. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 2 (41). 

С. 88-102. 

100 

 

2. Радикалізм в сучасному світі: соціально-політичний аналіз. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 4 (43). 

100 

6 

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської 

інтеграції: монографія / [О. О. Безрук, В.С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.]; за ред. 

М. П. Требіна. Харків: Право, 2019. (1 друк. арк.). 

100 

7 
Требін М.П. Соціально-політичні студії: посіб. для підгот. до іспиту. Харків: 

Право, 2019. 138 с. (8, 02 друк. арк.). 
400 

8 

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської 

інтеграції: монографія / [О. О. Безрук, В.С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.]; за ред. 

М. П. Требіна. Харків: Право, 2019. (32 друк. арк.). 

960 

15 

1. Національно-патріотичне виховання персоналу правоохоронних структур 

в умовах євроінтеграції. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 

та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. Харків, 2019. С. 16-19. 

20 

 

2. Транскультурація як нова парадигма трансформації політико-правової 

культури українського народу в контексті модерного державотворення. 

Політико-правова культура українського народу в контексті модерного 

державотворення : зб. матеріалів ХХXІІ Харків. політ. читань (м. Харків, 

12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 63-68. 

20 

 

3. Сталий людський розвиток: різноманіття підходів. Матеріали ІX 

Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування 

майбутнього країни: проблеми мира та ненасильства в змінах глобального 

порядку» (12 квітня 2019 року, м. Запоріжжя) / Т.Ф. Бірюкова (гол. ред.), 

І.О. Кудінов (наук. ред.), ред. кол. І.І. Капріцин, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, 

Є.Г. Цокур. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. С. 69-71. 

20 

 

4. Тероризм: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Збірка матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної 

прогностики» (м. Дніпро, 19 квітня 2019 р.) / відп. за випуск, професор В.В. 

Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2019. С. 40-42. 

20 

 

5. Воєнний конфлікт як сумна реальність людської цивілізації. Український 

соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб. 

матеріалів ХХІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих 

науковців і студентів, м. Харків, 4 груд. 2019 р. Харків: Право, 2019.  

20 

17 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Биканова А.А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Тероризм як форма політичного насилля» С. 130-132. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Білоусова Д. О., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Проблеми формування і розвитку політико-правової культури в 

умовах незалежності України». С. 133-135. 

20 



 5 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Бородавко К.Р., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

9 група, «Роль місцевого самоврядування в демократизації України». С. 136-138. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Бурлакова А. А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Проблеми сьогодення в питанні взаємодії України та ЄС». 

С. 138-140. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Грасберг І.О., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

9 група, «Роль соціальних мереж у сучасній політиці», С. 140-141. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Капліна В. А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 3 курс, 

1 група, «Конвергенція соціально-політичних систем світу як спосіб подолання 

кризи ХХІ століття». С. 148-150. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Коваленко Є.С., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 5 група, «Політична культура молоді України». С. 152-156. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Ковачев П. І., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

1 група, «До питання сутності громадської думки та її впливу на політичну 

систему України». С. 156-158. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Меренцова А.А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Електоральні стратегії: зміст, цілі та продуктивність». С. 168-

170. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Мурадли Н.І.о., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Абсентеїзм як деструктивний фактор впливу на розвиток 

України». С. 170-172. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Реброва Ю. О., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Поняття, структура та функції політичної культури». С. 180-183. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Резвін Г.Є., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

9 група, «Проблеми розвитку сучасної політико-правової культури українського 

народу». С. 183-184. 

20 



 6 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Салюк І. О., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

5 група, «Політико-правова культура України: проблеми розвитк». С. 187-191. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Сухоручко А.А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Проблеми розвитку сучасної політико-правової культури 

українського народу». С. 196-198. 

20 

 

3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політико-правова 

культура українського народу в контексті модерного державотворення» (ХХXІІ 

Харківські політологічні читання) (12 квіт. 2019 р., м. Харків). 

Хведчак Ю. Л., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства в 

Україні». С. 199-201. 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Абдулаєва К.В, Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Взаємовідносини національних меншин в сучасному 

суспільстві». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Бінус А.К., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

2 група, «Форми «гібридної» війни». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Благай І.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

2 група, «Феномен політичного лідерства». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Богачьов М.Є., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Проблема інституту сім’ї в Україні та варіанти її подолання». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Григорова Д.С., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Феномен влади у суспільстві». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Дроздик О.А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

1 група, «Дискусійні питання реформування політичної системи в Україні». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Контарьова Т.І., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Правова культура суспільства як передумова ефективного 

функціонування правової держави». 

 

20 



 7 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Кузьменко Б.С., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Подібність і розходження піратства і морського тероризму, як 

дестабілізуючих чинників соціально-політичної безпеки України». 

20 

 

3. ХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Курчевьонок Г.Є., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Політична культура сучасної української молоді». 

20 

 

3. ХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Лазуренко А.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 11 група, «Феномен лідерства у суспільстві». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Левицька А.Д., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Інформаційний тероризм як глобальна проблема сучасного 

світу». 

20 

 

3. ХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Ліхтей В.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

3 група, «Сутність правового нігілізму та його подолання». 

20 

 

3. ХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Малицький І.Р., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 9 група, «Участь громадян України в політичному процесі». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Маняк В.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

1 група, «Гібридна війна» як феномен української соціально-політичної 

дійсності». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Маркобок Р.М., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Концепція балансу сил та її роль у розвитку світових 

геополітичних процесів». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Мартюшова Б.А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 11 група, «Суспільно-політичний феномен влади». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Мельник М.Ю., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 2 група, «Абсентеїзм в контексті політичної культури України». 

 

20 
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3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Михальчишина А.А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 10 група, «Політична соціалізація сучасної української молоді». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Наливайко В.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 3 група, «Cім’я як соціальний інститут».  

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Невзорова А.І., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 10 група, «Інститут сім’ї в умовах сучасного українського суспільства». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Овчаренко В.С., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 2 група, «Специфіка гібридних політичних режимів». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Перепелиця М.Б., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Шляхи протидії тероризму». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Півоварова Д.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 3 група, «Вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток 

людини». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Плетньов О.О., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 3 група, «Інститут політичної опозиції як необхідний чинник побудови 

демократії». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Попова Ю.О., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

10 група, «Подвійне громадянство як нагальна проблема інституту громадянства 

в Україні». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Ружинська А.П., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 5 група, «Проблема політичного лідерства в Україні та шляхи її 

подолання». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Русанова В.О., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

11 група, «Динаміка конфлікту». 

 

20 
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3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Савіщенко І.С., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 11 група, «Проблеми неофіційної зайнятості в українському суспільстві». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Селівьорстова М.Р., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 6 група, «Світові індекси демократії: про що вони свідчать». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Скрипник Ю.О., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 1 група, «Проблема захисту прав людини в інформаційному суспільстві». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Солопіченко О.С., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 7 група, «Недоліки демократичного режиму та їх сучасний прояв». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Тімонов Н.С., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

1 група, «Тероризм як глобальна проблема сучасного світу». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Хохлова А.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

3 група, «Маргіналізація населення як чинник розвитку злочинності». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Цатурян Н.М., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

1 група, «Соціальна мобільність: гендерна сегрегація на ринку праці». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Цувіна А.А., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

1 група, «Медіація як спосіб налагодження діалогу в суспільстві». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Чінчін М.М., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

7 група, «Вплив тероризму на сучасну світову політику». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Чумак Д.І., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

9 група, «Становище жінки у сучасному українському суспільстві». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Шарапова В.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

3 курс, 6 група, «Медіація у механізмі розв`язання соціально-політичних 

конфліктів». 

20 



 10 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Штонда М.М., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

7 група, «Сфери впливу як основоположна категорія сучасної світової політики». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Якіменко Є.Р., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

9 група, «Середній клас як запорука стабільного і успішного суспільства в 

Україні». 

20 

 

3. ХХІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (4 груд. 2019 р., м. Харків) 

Янчев Р.В., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 

1 група, «Великі держави: поняття та вплив на світові геополітичні процеси».  

20 
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