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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 НАПрН України, професор кафедри філософії. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Антропологичні та епістемологічні засади верховенства права» (2,0 друк. 

арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Антропологичні та епістемологічні засади верховенства права» (9,2 друк. 

арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – колективна монографія, 

енциклопедія, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, 

переклади наукових статей з англійської мови. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у філософському 

обґрунтуванні змісту та статусу верховенства права у сучасному суспільстві, 

що глобалізується. Окреслено зміст антропологічних основ верховенства права, 

що полягають у онтологічній перевазі індивідуального суб’єкта та цінності 

його свободи й автономії. Підхід з позицій індивідуалістичної, раціоналістичної 

та секулярної антропології дозволив виявити онто-епістемологичні засади 

верховенства права та визначити місце цієї концепції серед інших (формальної 

легальності, справедливої держави тощо), а також тісний зв’язок із теоріями 

індивідуальних прав, демократії і народного суверенітету. Розкривається 

значення верховенства права в сучасному глобальному правовому порядку і в 

проведенні реформ у сучасній Україні.  

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 Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування — . 



6.4. Прочитані лекції практичним працівникам —   

 Відео-інтерв’ю: «Правове суспільство: від Канта до наших днів», в межах 

програми «Діалоги про право» (випуск 15/03.2017)  Інформаційного агентства 

«Українське право»  http://www.ukrainepravo.com/…/ekaosgy-tus-tuavs-vyttsfn-

15…/. 

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: 

вітчизняні конференції, семінари, круглі столи 5 

 Круглий стіл «Міжнародне верховенство права», 14 березня 2017 р., 

Харків, Харківське юридичне товариство, НАПрН України; 

 Круглий стіл «У пошуках балансу в праві інтелектуальної власності», 13 

квітня 2017 р., Харків, Харківське юридичне товариство, НАПрН України; 

 Круглий стіл «Порівняльно-правові аспекти професійної етики правників. 

Питання доступу до юридичної професії в США», 25 травня 2017 р., Харків, 

Харківське юридичне товариство, НАПрН України; 

 Круглий стіл «Правосуддя для Сирії: обмануті надії», 2 листопада 2017 р., 

Харків, Харківське юридичне товариство, НАПрН України; 

 Круглий стіл «Зближення держави і церкви після Євромайдану: причини, 

правові форми і перспективи», 7 грудня 2017 р., Харків, Харківське юридичне 

товариство, НАПрН України. 

міжнародні конференції: 3 

 Другий конгрес Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів 

Балтійського та Чорного морів, м. Харків, 1-2 червня 2017 року, КСУ України, 

НЮУ імені Ярослава Мудрого; 

 І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 

сталого розвитку у глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 р., Харків;  

 ІІ Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-

юридичні та політологічні виміри», 24-26 листопада 2017 р., Львів. 

зарубіжні конференції: 4 

 IV Міжнародна наукова конференція «Класична і посткласична 

методологія юридичної науки», 28-29 квітня 2017 р., Мінськ, Білорусь; 

 Peace Based on Human Rights: XXVIII World Congress on the Philosophy of 

Law and Social Philosophy, 16-21 July 2017, Lisbon, Portugal; 

 Международная научная конференция «Основные тенденции в развитии 

современной философии права», 9-10 октября 2017 г., Минск, Беларусь; 

http://www.ukrainepravo.com/video/legal_dialogue/ekaosgy-tus-tuavs-vyttsfn-15-03-tsnualrfenye-tuavs/
http://www.ukrainepravo.com/video/legal_dialogue/ekaosgy-tus-tuavs-vyttsfn-15-03-tsnualrfenye-tuavs/


 Международная научная конференция «Теоретическое наследие 

Л. И. Петражицкого: история и современность (к 150-летию со дня рождения)», 

14-15 декабря, Санкт-Петербург, Россия. 

9. Видавнича діяльність: 

монографії всього 1 / 1,8/0,5 друк. арк.: 

 Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних 

проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. – 2-ге видан., перероб. і допов. 

– Х. : Право, 2017. – 420 с. Феномен правової доктрини: філософсько-правове 

осмислення. – С. 320-354 (28, 1/усього тексту 1,8 друк арк, переробленого 0,5 

друк. арк.). 

Статті у Великій українській юридичній енциклопедії 31 / 12,1 друк. арк.: 

 Автономія / С. І. Максимов, Н. І. Сатохіна // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 11-14 

(0,4/0,2 д.а.); 

 Алексі Роберт / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 28-33 (0,6 

д.а.); 

 Антропологія права / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 59-64 (0,6 

д.а.); 

 Булигін Євгеній Вікторович / С. І. Максимов // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 

81-86 (0,6 д.а.); 

 Визнання / С. І. Максимов, Н. І. Сатохіна // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 94-97 

(0,4/0,2 д.а.); 

 Габермас Юрґен / С. І. Максимов, Р. В. Зимовець // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 

113-118 (0,6/0,3 д.а.); 

 Гьоффе Отфрід / С. І. Максимов, Р. В. Зимовець // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 

175-179 (0,4/0,2 д.а.); 

 Епістемологія права / С. І. Максимов, Н. І. Сатохіна // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 

259-261 (0,4/0,2 д.а.); 

 Засади права / С. І. Максимов // Велика українська юридична енциклопедія 

: у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 273-277 (0,5 д.а.); 

 Кант Іммануїл / С. І. Максимов, Р. В. Зимовець // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 

325-330 (0,6/0,3 д.а.); 



 Кістяківський Богдан Олександрович / С. І. Максимов, І. Б. Усенко // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: 

Право, 2017. – С. 336-340 (0,4/0,2 д.а.); 

 Комунікативно-дискурсивна філософія права / С. І. Максимов, Н. І. 

Сатохіна // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія 

права – Х.: Право, 2017. – С. 354-358 (0,5/0,25 д.а.); 

 Марітен Жак / С. І. Максимов, С. С. Шаповал // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 

445-449 (0,5/0,25 д.а.); 

 Міжнародна асоціація філософії права  і соціальної філософії (IVR) / С. І. 

Максимов, В. С. Бігун, О. В. Стовба // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 469-471 

(0,3/0,1 д.а.); 

 Належне і суще у праві / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 495-497 (0,3 

д.а.); 

 Онтологія права / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 539-542 (0,4 

д.а.); 

 Правова реальність / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 642-645 (0,4 

д.а.); 

 Правове суспільство / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 662-667 (0,5 

д.а.); 

 Правовий позитивізм / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 669-673 (0,4 

д.а.); 

 Природно-правове мислення / С. І. Максимов, С. П. Рабінович // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 

2017. – С. 690-695 (0,5/0,25 д.а.); 

 Сковорода Григорій Савич / С. І. Максимов, С. Б. Жданенко // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 

2017. – С. 778-782 (0,4/0,2 д.а.); 

 Соловйов Володимир Сергійович / С. І. Максимов // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 

785-788 (0,4 д.а.); 

 Соловйов Еріх Юрійович / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 788-792 (0,4 

д.а.); 



 Соціальна філософія / С. І. Максимов, О. Д. Тихомиров, С. П. Швецов // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: 

Право, 2017. – С. 795-792 (0,6/0,2 д.а.); 

 Способи обґрунтування права / С. І. Максимов // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 

825-829 (0,4 д.а.); 

 Справедливість / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 830-834 (0,5 

д.а.); 

 Усенко Ігор Борисович / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 884-885 (0,3 

д.а.); 

 Філософія права / С. І. Максимов // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 927-933 (0,6 

д.а.); 

 Філософія права в Україні (до поч. ХХ ст.) / С. І. Максимов // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 

2017. – С. 946-952 (0,6 д.а.); 

 Філософія права в Україні: сучасний етап (кін. 20 – поч. 21 ст.) / С. І. 

Максимов // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т 2: 

Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 952-956 (0,5 д.а.); 

 Філософія права 19 ст. / С. І. Максимов,  // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т 2: Філософія права – Х.: Право, 2017. – С. 964-968 

(0,5/0,25 д.а.). 

статті всього 9 / 3,6 друк. арк.: 

у вітчизняних виданнях 3 / 1,2 друк. арк.: 

 Максимов С. Від головного редактора. Журналу «Філософія права і 

загальна теорія права» 5 років! / С. Максимов // Філософія права і загальна 

теорія права. – 2016. – № 1-2. – С. 8-12 (0,3 друк. арк.) (не увійшла у звіт за 2016 

рік); 

 Максимов С. Євгеній Булигін: концепція права як нормативної системи / С. 

Максимов // Філософія права і загальна теорія права. – 2016. – № 1-2. – С. 381-

386 (0,5 друк. арк.) (не увійшла у звіт за 2016 рік); 

 Максимов С. Що є право? (Ключові моменти концепції правової реальності) 

/ С. Максимов // Філософія права і загальна теорія права. – 2016. – № 1-2. – С. 

400-409 (0,5 друк. арк.) (не увійшла у звіт за 2016 рік); 

 Максимов С. «Верховенство права і реформи в Україні»: матеріали круглих 

столів Харківського юридичного товариства у 2016 році / Д. Вовк, С. 

Максимов, Ю. Разметаєва, О. Сидельников, В. Смородинський // Філософія 

права і загальна теорія права. – 2016. – № 1-2. – С. 410-500 (3,5/0,7 друк. арк.) 

(не увійшла у звіт за 2016 рік); 



 Максимов С. І. Загадка права і правового мислення (рецензія на однойменну 

книгу Ч. Варги / С. І. Максимов, Н. І. Сатохіна // Філософія права і загальна 

теорія права. — 2016. — № 1-2. – С. 512-514 (0,2/0,1 друк. арк.) (не увійшла у 

звіт за 2016 рік); 

 Максимов С. Наступний крок у відродженні та розвитку вітчизняної 

філософії права (презентація енциклопедичного видання «Філософія права») 

/ С. Максимов // Філософія права і загальна теорія права. — 2016. — № 1-2. – С. 

518-519 (0,2 друк. арк.) (не увійшла у звіт за 2016 рік); 

 Максимов С. І. «Спорідненість» як головна ідея правової філософії Григлрія 

Сковороди / С. І. Максимов, С. Б. Жданенко // Вісник Національного 

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

Філософія, філософія права, політологія, соціологія / Редкол. : А. П. Гетьман та 

ін. — Х. : Право, 2017. — Вип. 1 (32). — С. 37-45 (0,6/0,3 д.а.); 

 Максимов С. К генезису прав человека и толерантности как европейских 

ценностей // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні 

виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 

жовтня 2016 року). — Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2017. – 

С. 140-147. (0,5 д.а.) 
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