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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Олейников Сергій Миколайович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Динаміка системи 
права і законодавства: принципи, тенденції» (1,5 друк. арк.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Динаміка системи 
права і законодавства: принципи, тенденції» (2,4 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження НДР. Статті. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

1) висновки щодо напрямків розвитку  галузей та інститутів права і законодавства; 
2) висновки щодо природі структурних елементів системи права – галузей та 

інститутів права, їх характерних рис, ознак, об’єктивно-суб’єктивних критеріїв 
формування в системі права; 

3) обґрунтована необхідність факторного аналізу системи права і системи 
законодавства; систематизовані чинники впливу на систему законодавства ;  

4) виявлені характерні риси юридично значущої поведінки, її видів, розмежування 
з суміжними поняттями; 

5) впорядкована інформація щодо деяких філософських і теоретичних основ ґенези 
прав людини в думці представників шкіл природного права. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою –  немає. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах – відсутня. 
9. Видавнича діяльність: 

Навчально-методичні видання: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Форми (джерела) права»: галузь знань 

081 «Право», освітньо-науковий рівень «Доктор філософії» для здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії (аспірантів) / укладачі О. В. Петришин [та ін.] - Харків: 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. – 60 с. 
[електронний ресурс] (у співавторстві – обсяг 0,2 друк.арк.). 

2. Рукописи статей до «Української енциклопедії»). 
3. Підготовлено до друку і направлено до редакції рукописи статей для 

відповідного тому «Українській Юридичній Енциклопедії»: 1. Галузь права. 2. Інститут 
права. 3. Юридично значуща поведінка. 4. Правомірна поведінка. 5. Правопорушення. 6. 
Склад правопорушення.  7. Об'єктивно неправомірне  діяння. 8. Санкція. 9. Підстави 
юридичної відповідальності. 10. Види юридичної відповідальності. 11. Функції 
юридичної відповідальності. 12. Державно-правовий примус. 13. Юридична процедура. 
— (Загальним обсягом понад 4,5 друк.арк.). 
9.1. Статті у науко метричних базах даних (у співавторстві): 

1. Web of Science (Thomson Reuters ): Sergey S. Shestopal, Sergey N. Oleynikov. 
Theoretical foundation of human rights: J. Maritain philosophy of natural law // Journal of 
Scientific Research and Development 3 (6): 96-103, 2016.  (Обсяг – 0,9 друк.арк.); 
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2. РІНЦ, ERIH PLUS: Олейников С.Н., Шестопал С.С., Мамычев А.Ю. Философия 
естественного права Жака Маритена как теоретический фундамент прав человека // 
Юридические исследования. –  М. – 2016. – №12. – С. 15-26. (Імпакт-фактор журналу в 
РІНЦ = 2,71). (Обсяг – 0,9 друк.арк.) 

3. Олейников С.Н.,  Агеев Г.В. К понятию правовой формы деятельности 
государства // Youth World Politic. – Изд-во: НИИ общественных и политических наук. – 
2014. – №3. – С. 84 – 91. [РІНЦ] (Обсяг – 0,6 друк.арк.) 
 (стаття не увійшла до звіту попереднього року) 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 
відсутні. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутні. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 
 
 

                              ________ доц. С. М. Олейников 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 29 листопада 2016 
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