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1. Требін Михайло Петрович. 
2. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології. 

3. Теоретико-методологічне дослідження міжнародних відносин у сучасному світі. 

2,0 друк. арк. 

4. Теоретико-методологічне дослідження міжнародних відносин у сучасному світі. 

5,7 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії (0,9 др. арк.), 

підручника (2,3 др. арк.), наукові статті (1,5 др. арк.), тези наукових доповідей та 

повідомлень (1 др. арк.) та ін.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Здійснено теоретико-методологічне дослідження міжнародних відносин в умовах 

пандемії. Обґрунтовано тенденції розвитку світової політики в умовах новітніх загроз 

існуванню людства, доведено, що сучасна міжнародна система перебуває в стані 

переходу від однополярного світу до мультиполярного, до якісно нової міжнародної 

системи, що буде мати кілька точок опори. Цей процес складний і тривалий, на нього 

будуть постійно впливати нові «геополітичні зсуви», як чинники глобальної 

турбулентності: остаточний крах колоніальної системи; руйнування моделі 

«двополюсного світу»; вихід на світову арену нових суверенних держав, що 

впроваджують власні геостратегії; проблеми співіснування країн сталої й 

транзитивної демократії, автократій та специфічних квазідержав; стратегічний зсув 

Балто-Чорноморської дуги до кордонів Росії з Балтією, Україною, Грузією; 

глобальний економічний ривок субрегіональної системи Південно-Східної Азії; 

посилення економічної конкуренції стратегічних партнерів - США та Євросоюзу; 

зростання військово-політичного напруження між РФ та США і НАТО тощо. 

Комплексна синергія вказаних геополітичних чинників поки що не дає можливості 

подолати ієрархічність планетарної системи і встановити багатополярний 

міжнародний «баланс сил», який би гарантував високу стабільність, бо головна її 

умова - це «рівновага потужностей» акторів. Не слід також забувати, що, не 

дивлячись на відносну цілісність, міжнародна система має певні деструкції й 

геополітичні анклави, обтяжені ексцесами відносин, національними парадоксами 

тощо. В той же час мультиполярна система містить свої ризики, такі як: 

непередбачувані наслідки змін конфігурації союзу великих держав, пандемія, 

міжконтинентальна міграція, розповсюдження ядерної зброї, зростання ризиків 

міжнародної злочинності, тероризму та «гібридних» війн. 

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. 
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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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України. 

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). 
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. Всеукраїнська наукова конференція «Україна як суспільство ризику» (м. Дніпро, 23 

квітня 2021 р.) 

4. V Міжнародна наукова конференція Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект» (25-26 травня 

2021 року, Харків). 

5. 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. 
1. Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. 

Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. 124 с. (6,3 др. арк. ). 1.3. Боротьба з негативним 

інформаційно-пропагандистським впливом в умовах «гібридної» війни. С. 20-27. (спільно з 

Т.О. Чернишовою). Авт. : 0,2 др. арк.  

2. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія / за ред. В.А. 

Кротюка. Харків: ФОП Федорко М.Ю., 2021. 558 с. (32, 54 др. арк..). 3.1. Дискурс 

контрпропаганди в умовах гібридної війни. С. 258-281. (спільно з Т.О. Чернишовою). Авт.: 0,7 

др. арк. 

3. 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 О.Ю. Панфіловим). Авт.: 0,7 др. арк 

4. Боротьба за свідомість людей в епоху постправди.  Вісник Національного юридичного 

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

соціологія / редкол.: О.Г. Данильян та ін. Харків: Право, 2021. № 3 (50). С. 153-171. (спільно з 

Т.О. Чернишовою). Авт.: 0,8 др. арк 

5. Конфліктологія: загальна та юридична: підручник / Л.М. Герасіна, М.П. Требін, 

О.М.Сахань та ін.; за заг. ред. Л.М. Герасіної. Харків: Право, 2021. 224 с. (18,6 др. арк.) Авт.: 

С. 34-46, 52-58, 121-128 (28 с.) 2,325 др. арк. 

6. Толерантність як умова суспільної гармонії. Актуальні проблеми сучасної філософії та 

науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М.А. Козловець, Л.В. Горохова, 
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В.М. Слюсар, О.В. Чаплінська [та ін.]. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2021. С. 5-7. (спільно з 

Л.М. Герасіної). Авт.: 0,1 др. арк. 

7. 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 О.Ю. Панфіловим). Авт.: 0,1 др. 

арк. 

8. Європейська безпека перед новими викликами. Політична система України за умов 

глобальних викликів і локальних проблем: зб. матеріалів ХХXІV Харків. політол. читань (м. 

Харків, 21 квітня 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 56-61. Авт.: 0,2 др. арк. 

9. Корупція як загроза існуванню української держави. Збірка матеріалів Всеукраїнської 

наукової конференції «Україна як суспільство ризику» (м. Дніпро, 23 квітня 2021 року) / 

відповідальний за випуск проф. В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім 

«Формат А+», 2021. С. 140-142. (спільно з Л.М. Герасіної). Авт.: 0,1 др. арк. 

10. 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 О.Ю. Панфіловим). Авт.: 0,1 др. арк. 

11. Методи контрпропаганди в умовах «гібридної» війни України з Російською Федерацією. 

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

матеріалів ХХІІІ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, 30 

листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; 

Харків. асоц. політологів. Харків : Право, 2021. С. 19-35. Авт.: 0,5 др. арк. 

12. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Конфліктологія» (за вибором) для студентів II курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» денної форми 

навчання / уклад.: М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Д. Воднік, О.М. Сахань. Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 64 с. (4 др. арк.) Авт.: 1,0 др. арк. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни 

«Ораторське мистецтво» (за вибором) для студентів ІІ курсу денних факультетів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: 

М. П. Требін, Г. П. Клімова, В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2021. 45 с. (2,8125 др. арк.) Авт. : 0,3125 др. арк. 

16. 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. 
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17. 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. 

18. 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. 

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

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

20. 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. 

21. 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 др. арк. 

 

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. 
1.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 О.Ю. Панфіловим). 

2. Боротьба за свідомість людей в епоху постправди.  Вісник Національного юридичного 

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

соціологія / редкол.: О.Г. Данильян та ін. Харків: Право, 2021. № 3 (50). С. 153-171. (спільно з 

Т.О. Чернишовою). 

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) – заступник головного редактора 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 
Відгук на автореферат дисертаційної роботи Сировацького Валерія Івановича на тему: 

«Філософсько-правовий контент державного примусу у темпорально-просторовому 

дискурсі», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 

12.00.12 – філософія права (12.03. 2021 р. Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська 

політехніка») 

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. 

 

завідувач кафедри соціології та політології,  

доктор філософських наук, професор                                                      Михайло Требін 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціології та політології 29 листопада 2021 р., 

протокол № 4 


