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1. Панфілов Олександр Юрійович. 

2. доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології та 

політології. 

3. Соціально-політичні, комунікаційні та регіональні аспекти міжнародних 

відносин. 

     3,0 друк. арк. 

4. Соціально-політичні, комунікаційні та регіональні аспекти міжнародних 

відносин.  

15,7 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 

 

- розділи монографії 4 (6,15 друк. арк.),  

- підручника  1 (3 друк. арк.),  

- наукові статті 5 (1,9 друк. арк.),  

- тези наукових доповідей та повідомлень 4 (0,5 друк. арк.)          

та інше 6,47 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

 

Здійснено теоретико-методологічне дослідження міжнародних відносин в 

сучасних умовах. Обґрунтовано тенденції розвитку світової політики в умовах 

глобалізації. Розкрито сучасні тенденції застосування сили в міжнародних 

відносинах. За результатами аналізу виокремлено тенденції застосування 

«жорсткої», «м’якої», «розумної» та «дифузної» сили на міжнародній арені. 

Розкрито концептуальний зміст і особливості застосування сили в кожній із 

визначених тенденцій.  

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 у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України. 

6. Зв’язок з практикою: 
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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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Проведено заняття в системі 

підвищення кваліфікації держслужбовців апарату МВС України, м. Київ. 50 

годин. 

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). 

1. XVII міжнародна наукова конференція Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для 

захисту повітряного простору» (14 – 15 квітня 2021 р., Харків) 

2. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Політична система 

України за умов глобальних викликів і локальних проблем» ( ХХXІV Харків. 

політол. читання) (м. Харків, 21 квітня 2021 р.) 

3. V Міжнародна наукова конференція Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: 

гуманітарний аспект» (25-26 травня 2021 року, Харків). 

4. ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (Харків, 30 листопада 2021 р.) 

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

дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів.  

(22,17 друк. арк.) 

                           Монографії         4   (6,15 друк. арк.) 

1. Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади: 

Монографія / за ред. О.П. Дзьобаня. Харків: Право, 2021. 776 с. (48 др. арк. ). 

Агресивність і насильство: онотологічні підстваи і передумови розуміння 

безпеки. С. 152-175. Авт. : 1 друк. арк.  

2. Гула Р.В., Передерій І.Г., Панфілов О.Ю., Кудрявцева Н.А. Praeteritis future 

evocat. Політичний оксюморон Консервативної революції.  1920-1930-их рр. 

Монографія. Київ: Каравела, 2021. 272 с. (16,85др. арк. ). Авт. : 4,2 друк. арк. 

3. Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the 

effectiveness of educational activities. Collective monograph / Baranovska O. – etc. –

Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р.  561-568. (0,5 

др. арк). Авт. : 0,2 друк. арк. 

4. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: Монографія / за 

ред. В.А. Кротюка. Харків: ФОП Федорко М.Ю., 2021. 558 с. (32, 54 др. арк.). 
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Організаційні війни як різновид неконвенційних війн.  С. 55-72. (спільно з Г.І. 

Фініним). Авт.: 0,75 друк. арк. 

 

              Статті:   5 (1,9 друк. арк.), 

 

1. Education as a Factor to Support the National Security of the State. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: О.Г. Данильян та 

ін. Харків: Право, 2021. № 1 (48). С. 146-159. (спільно з О.О. Савченко). Авт.: 

0,5 друк. арк. 

2. Сучасні тенденції застосування сили в міжнародних відносинах. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: О.Г. Данильян та 

ін. Харків: Право, 2021. № 2 (49). С. 119-138. (спільно з М.П. Требіним). Авт.: 

0,5 др. арк. 
3. Us Educational Foreign Policy  as a «Soft Power» Factor: Retrospective Aspect. 

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: 

О.Г. Данильян та ін. Харків: Право, 2021. № 4 (51). С. 179-191. (спільно з О.О. 

Савченко). Авт.: 0,5 друк. арк. 

4. До проблеми методологічної некоректності принципу превалювання сутності 

над формою в сучасному бухгалтерському обліку в контексті реалій 

міжнародного бізнесу. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики. 2021. 5(40). С. 145–155. (спільно Семенець А., Кузькін Є., Кузнецова 

С., Гладій І.) Авт.: 0,2 друк. арк.  

5. Удосконалення управління підприємством шляхом підвищення дієвості 

внутрішнього контролю в контексті міжнародного бізнесу. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. 6(41). (спільно 

Семенець А., Кузькін Є., Даценко Г., Панкратова О.). Авт.: 0,2 друк. арк. 

                    

                               Підручники: 1 (3 друк. арк.) 

 

1. Релігієзнавство: підручник / Р.В. Гула, П.В. Квіткін, О.Ю. Панфілов, Т.О. 

Чернишова. 2-ге вид., допов.  Київ: «Каравела», 2021. 272 с. (12 др. арк.)  

3 друк. арк. 

                                           Тези:    4  (0,5 друк. арк.) 

 

1. Організаційна зброя як інструмент гібридної війни. XVII міжнародна наукова 

конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені 

Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору»: 

тези доповідей, 14 – 15 квітня 2021 року. Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 

2021. С. 659-660. (спільно з М.П. Требіним). Авт.: 0,1 др. арк. 

2. Тенденції трансформації воєнної політики держав в умовах глобалізації. 

Політична система України за умов глобальних викликів і локальних проблем: 

зб. матеріалів ХХXІV Харків. політол. читань (м. Харків, 21 квітня 2021 р.). 



 4 

Харків: Право, 2021. С. 40-43.  Авт.: 0,2 др. арк. 

3. Дифузія сили в сучасній гібридній війні. V Міжнародна наукова конференція 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект»:  збірник матеріалів, 25-26 

травня 2021 року. Харків: Факт, 2021. С. 53-56. (спільно з М.П. Требіним). Авт.: 

0,1 др. арк. 

4. Інформаційні ресурси та сучасний розвиток України. Український соціум: 

соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб. 

матеріалів  ХХІІІ Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих 

науковців і студентів (м. Харків, 30 листопада2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 

13-15. Авт.: 0,1 др. арк. 

Методичні матеріали і навчальні посібники: 11 (10,62 друк.арк) 

 

1. 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. . (3,625 др. арк. ) Авт. : 0,3625 др. арк. 

2. 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 ім. 

Ярослава Мудрого, 2021. 71 с. (4,4375 др. арк. ) Авт. : 0,8875 др. арк. 

3. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять 

з навчальної дисципліни «Теорія міжнародних відносин» (за вибором) для 

студентів ІІ курсу денних факультетів першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

право» / уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов. Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 75 с. (4,6875 др. арк.) Авт. : 1,5625 др. арк. 

4. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Конфліктологія» : методичні 

поради та завдання : для студентів ІІ курсу першого (бакалавр.) рівня вищої 

освіти галузі знань 08 «Право» спец. 081 «Право» денних фак-тів / уклад. 

М.П. Требін [та ін.]. Харків: Нац. юрид. університет України ім. Ярослава 

Мудрого, 2021. 22 с. (1,375 др. арк. ) Авт. : 0, 3125  др. арк. 

5. 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. (1,5625 др. арк.) Авт. : 0,1875 

др. арк. 

6. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії»: 

методичні поради та завдання для студентів І та ІІ курсів денних факультетів 
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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. 

(1,4375 др. арк. ) Авт. : 0,14 др. арк. 

7. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Міжнародна інформація»: 

методичні поради та завдання 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. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2021. 26 с. (1,625 др. арк. ) Авт.: 0,54 др. арк. 

8. Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Теорія міжнародних 

відносин»: методичні поради та завдання для студентів ІІ курсу денних 

факультетів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: М.П. 

Требін, Л.М. Герасіна, О.Ю. Панфілов. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2021. 30 с. (1,875 др. арк. ) Авт.: 0,625 друк. арк. 

9. Філософські проблеми наукового пізнання. Навчально-методичний посібник 

/ П.В. Квіткін, О.Ю. Панфілов, Р.В. Гула. С.С. Семенов та ін. Харків: ХНУПС, 

2021. 142 с. (8,37 др. арк). Авт. : 1,04 друк. арк.  

10. Філософські проблеми війни та армії. Навчально-методичний посібник / 

П.В. Квіткін, О.Ю. Панфілов, Р.В. Гула. С.С. Семенов та ін. Харків: ХНУПС, 

2021. 100 с. (5,81 др. арк.). Авт. : 1,72 друк. арк. 

11. Філософські проблеми наукового пізнання. Навчально-методичний 

посібник для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти / П.В. Квіткін, 

О.П. Дзьобань, О.Ю. Панфілов, Р.В. Гула. та ін. Харків: ХНУПС, 2021. 228 с. 

(13,25 др. арк). Авт. : 1,89 друк. арк.  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science.      

                                                        2  (0,4 друк. арк. ) 

 

1. До проблеми методологічної некоректності принципу превалювання сутності 

над формою в сучасному бухгалтерському обліку в контексті реалій 

міжнародного бізнесу. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики. 2021. 5(40). С. 145–155. (спільно Семенець А., Кузькін Є., Кузнецова 

С., Гладій І.) Web of Science. 

Авт.: 0,2 друк. арк.  

2. Удосконалення управління підприємством шляхом підвищення дієвості 

внутрішнього контролю в контексті міжнародного бізнесу. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. 6(41). (спільно 

Семенець А., Кузькін Є., Даценко Г., Панкратова О.). Web of Science. (буде 

надруковано у грудні). 

Авт.: 0,2 друк. арк.  

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Education as a Factor to Support the National Security of the State. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: О.Г. Данильян та 

ін. Харків: Право, 2021. № 1 (48). С. 146-159. (спільно з О.О. Савченко).  

 

Сучасні тенденції застосування сили в міжнародних відносинах. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: О.Г. Данильян та 

ін. Харків: Право, 2021. № 2 (49). С. 119-138. (спільно з М.П. Требіним).  

 

 Us Educational Foreign Policy  as a «Soft Power» Factor: Retrospective Aspect. 

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: 

О.Г. Данильян та ін. Харків: Право, 2021. № 4 (51). С. 179-191. (спільно з О.О. 

Савченко).  

Збірник наукових праць «Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія» зареєстровано та 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. 

 

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

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія (зареєстр. як наук. 

фах. видання, категорія «Б», наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886) – 

член редакційної колегії 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради 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. 
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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. 

Почесна грамота Ректора Університету д. філос.наук, професору кафедри 

соціології та політології НЮУ ім. Ярослава Мудрого Панфілову О.Ю. за 

вагомий особистий внесок  у розвиток освіти і науки,  високий 

професіоналізм,багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня 

Університету. 2021р., м. Харків.  

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології   

протокол № 4 від 29 листопада 2021 р. 

 

 

Професор кафедри соціології та політології,  

доктор філософських наук, професор                         Олександр ПАНФІЛОВ 

 

Зав. кафедри       Михайло ТРЕБІН 

д.філос.н., проф. 

 

 


