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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Максимов Сергій Іванович.  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор юридичних наук, 

професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, професор 

кафедри філософії. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Верховенство права: досвід осмислення» (2,0 друк. арк.).  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Верховенство права: досвід осмислення» (5,25 друк. арк.).  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – монографії, наукові статті, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на підставі 

дослідження досвіду осмислення феномену верховенства права у теоретичному 

і практичному вимірах була зроблена його проблематизація, в результаті якої 

було вирізнено філософсько-світоглядний, порівняльний та соціологічний 

аспекти осмислення цього феномену. Зокрема з позицій філософських, 

світоглядно-методологічних засад верховенство права інтерпретується як 

універсальний  стандарт і ознака цивілізованості правової системи, 

комплексний феномен, у якому вирізняються ідеальний та реальний виміри, 

здійснюється подвійне розширення ідеї верховенства права: як суспільство 

верховенства права і як правовий світогляд. Філософським ядром такого 

світогляду виступає образ людини як індивіда, що має онтологічний і 

аксіологічний пріоритет. 

 

 

 

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: 

Участь у розробці та експертних висновках «Стратегії розвитку міста Харкова 

до 2020 року», напрямок «Наука і освіта» 

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 Пленуму Верховного Суду 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)  – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

всеукраїнські конференції, круглі столи, семінари 

- Наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної 

геополітики», Харків, 24 травня 2016 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

- Круглий стіл «Верховенство права і реформа адвокатури: досягнення, 

проблемі, перспективи», 15 березня 2016 р., Харків, Харківське юридичне 

товариство; НАПрН України; 

- Круглий стіл «Реформа антикорупційного законодавства і практика його 

застосування як передумови верховенства права», 21 квітня 2016 р., Харків, 

Харківське юридичне товариство, НАПрН України; 

- Круглий стіл «Толерантність як правова цінність», 2 червня 2016 р., 

Харків, Харківське юридичне товариство, НАПрН України; 

- Круглий стіл «Верховенство права і реформа державного управління», 

20 жовтня 2016 р., Харків, Харківське юридичне товариство, НАПрН України; 

- Круглий стіл з обговорення основних напрямків розвитку м. Харкова 

«Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року: Наука і освіта», 7 

липня 2016, Харківська міська рада, ХНУ ім. Каразіна. 

Міжнародні конференції 

- Міжнародна науково-практична конференція «Соціологічні проблеми 

права: польська соціологія права ХІХ – ХХ ст.» м. Київ, 30 вересня 2016 року. 

КНУ імені Тараса Шевченка, Асоціація українських правників, Центр 

польського права при КНУ імені Тараса Шевченка 

- Конституційна реформи в Україні в сфері місцевого самоврядування: 

уроки від країн Вишеградської четвірки : науково-практична конференція (м. 

Харків, 21-22 жовтня 2016 р.), НАПрН України, Вишеградський фонд, НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого 



- Міжнародний круглий стіл „Права людини: філософські, теоретико-

юридичні та політологічні виміри” (з нагоди 20-річчя Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина) Львів, 28-29 жовтня 2016 року, ЛНУ ім. Івана 

Франка 

 

зарубіжні конференції: 

 - ІІ Всеросійська науково-практична конференція «Документ, 

джерело, текст: горизонти сучасних досліджень»,  15 квітня 2016 р., м. Ніжній 

Новгород, Росія, НДТУ ім. Р. Є. Алексєєва (заочно) 

  

9. Видавнича діяльність 12 / 8,05 друк. арк.: 

 

монографії всього 2 / 3,75 друк. арк.: 

- Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних 

проблем : монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та 

ін..; за ред. О. Г. Данильяна. Я_ Х. : Право, 2016. – 488 с. / Максимов С. І.  

4.4. Філософсько-правове омислення феномену правової доктрини. – С. 

385–419. (1,75 друк. арк.) 

- Постклассическая онтология права: монографія / Под. ред. И.Л.Честнова. 

– СПб. : СПб.: Алетейя, 2016. / Максимов С. И. Концепция правовой 

реальности. – С. 23-59 (43 п.л./2 друк. арк.). 

статті всього 8 / 3,6 друк. арк.: 

1. Максимов С. И. Право, разум и эмоции: XXVII Всемирный конгресс по 

философии права и социальной философии // Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 

211–219. (0,5 друк. арк.) – не увійшла у звіт 2015 р., видана у 2016 р. 

2. Максимов С. Верховенство права і реформи в Україні  / Д. Вовк, С. 

Максимов, С. Погребняк, В. Смородинський, О. Уварова // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2015. – № 1-2. – С. 470–496. (1,5 п.л./0,3 п.л.) – не 

увійшла у звіт 2015 р. 

3. Максимов С. І. Кантівський проект правового світового порядку і сучасність 

// Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за 

матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. 

Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П. 

Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2015. – Ч. 1. – 362 с. 

– С. 109–114. (0,4 друк. арк.) 

4. Максимов С. І. Філософія права Роберта Алексі // Вісник Національного 

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

Філософія. – 2016. – № 1. С. 89–97 (0,5 друк. арк.). 

5. Максимов С. И. Толерантность в системе ценностей Европейского Союза // 

Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики: зб. наук. ст. за 



матеріалами наукової конференції, Харків, 24 травня 2016 р. / редкол.: А. П. 

Гетьман, І. В. Яковюк та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 19–25.  (0,4 друк. арк.) 

6. Максимов С. Толерантность и право / С. Максимов // Толерантність у 

транзитивних суспільствах: філософський, правовий, політичний, 

соціологічний виміри: Збірка наукових статей та есе / Упорядкування, наукове 

редагування і передмова О. Петришина, Д. Вовка, О. Уварової. – Х. : Юрайт, 

2016. – С. 71–77. (0,5 друк. арк.) 

7. Верховенство права: світоглядно-методологичні засади // Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Філософія. – 2016. – № 4. С. 27–35 (0,5 друк. арк.). 

8. К генезису прав человека и толерантности как европейских ценностей // 

Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри : 

матеріали Міжнародного круглого столу (0, 5 друк. арк.) Електронний ресурс:  

 

 

зокрема у зарубіжних виданнях  — 1/0,5 друк. арк. . 

• Максимов С. И. Право, разум и эмоции: XXVII Всемирный конгресс по 

философии права и социальной философии // Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 

211–219. (0,5 друк. арк.)  

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 2 / 0,7 друк. арк.: 

 

- Максимов С. І. Політика права Л. Петражицького у контексті його 

соціологічно орієнтованої психологічної теорії / С. І. Максимов // Соціологічні 

проблеми права: польська соціологія права ХІХ–ХХ ст.: матеріали VI 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 вересня 2016 р. / 

Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ : Вид-во 

«Інституту законодавчих передбачень та правової експертизи», 2016. – С. 10-12, 

0,4 друк. арк. 

- Максимов С. Принцип субсидіарності у здійсненні конституційної 

реформи в Україні в сфері місцевого самоврядування / С. Максимов // 

Конституційна реформи в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від 

країн Вишеградської четвірки : тези доповідей та повідомлень учасників 

науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 жовтня 2016 р.). – Х. : Право, 

2016. – С. 231 – 235. (0,3 друк. арк.) 

 

9.1. Публікації у наукометричних базах всього 2 / 0,8 друк. арк.: 

9.1.1. Публікації у наукометричних базах Ulrich's Periodicals Directory; РІНЦ; 

EBSCO; WorldCat; Academic Search Engine (BASE); ResearchBib; Directory of 

Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus;   всього 2 / 0,8 друк. арк.: 



- Максимов С. И. Право, разум и эмоции: XXVII Всемирный конгресс по 

философии права и социальной философии // Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 

211–219. (0,5 друк. арк.)  РІНЦ 

- Максимов С. Верховенство права і реформи в Україні  / Д. Вовк, С. 

Максимов, С. Погребняк, В. Смородинський, О. Уварова // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2015. – № 1-2. – С. 470–496. (1,5 п.л./0,3 п.л.) EBSCO 

 

 

9.1.2. Публікації у наукометричній базі Scopus  — . 

 

10. Член редакційних колегій: 

• збірника наукових праць Вісник Національної юридичної академії 

України імені Ярослава Мудрого «Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія» (НУ «ЮАУ»); 

• збірника наукових статей «Проблеми законності» (НУ «ЮАУ»), 

• міжнародного часопису «Проблеми філософії права» (ІГП НАН України, 

ІФ НАН України, Чернівецький нац. ун-т); 

• юридичного журналу «Право України» (вид-во «Право України»); 

• науково-теоретичного журналу «Научные доклады высшей школы. 

Правоведение» («Наукові доповіді вищої школи. Правознавство»), Санкт-

Петербурзький державний ун-т, Росія); 

• Российского ежегодника теории права (Російського щорічника теорії 

права) (член міжнародної ради, Санкт-Петербурзький державний ун-т, Росія) 

• головний редактор наукового журналу «Філософія права і загальна теорія 

права» (додаток до юридичного журналу «Право України») 

10.2. Наукове редагування: 

Евгений Викторович Булыгин. Избранные работы по теории и философии 

права. Пер. с английского, немецкого, испанского / под науч. ред. М.В. 

Антонова, Е.Н. Лисанюк, С.И. Максимова.  СПб.: Алеф-Пресс, 2016. – 476 с. 

 10.3.Голова редколегії: Том 2: Філософія права. Велика українська 

юридична енциклопедія; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого   

 

11. Член спеціалізованих вчених рад: 

• вченої ради Д 64.086.02 при Національній юридичній академії України 

імені Ярослава Мудрого; 

• вченої ради Д 64.086.04 при Національній юридичній академії України 

імені Ярослава Мудрого. 

12. Виступив офіційним опонентом на захисті дисертації –  



Кандидатські (2) 

- Слюсарчук Христина Тарасівна «Бінарна опозиційність лібералізму та 

комунітаризму як філософсько-правових течій». – Дис… канд. юрид. наук : 

12.00.12 – філософія права. / Х. Т. Слісарчук. – ЛДУВС. – Львів, 2016. – 214 с.;  

- Шейна Андрій Миколайович «Філософсько-правові засади принципу 

демократизму у праві». – Дис… канд. юрид. наук : 12.00.12 – філософія права. / 

А. М. Шейна. – ЛДУВС. – Львів, 2016. – 224 с.;  

13. Підготовка відгуків на автореферати: 

докторських дисертацій – 1: 

 - Євграфова Є. П. Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади. 

Автореф. дис…, докт. юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве /Є. П. Євграфова. – ИГП 

НАН України : К., 2016. – 41 с. 

 

14.  Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом  лауреат Премії імені 

Ярослава Мудрого в номінації “За видатні досягнення в науково-дослідницькій 

діяльності з проблем правознавстваˮ. 

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  — . 

18. Відзнаки чи нагороди у звітному році   — . 

 

 

Проф.                                                              С. І. Максимов 

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії __________________________ . 

 


