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1. Олейников Сергій Миколайович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Поведінка в правовій 

сфері», 1,5 друк. арк.  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Поведінка в правовій 

сфері», 1,5 друк. арк.  
4.1. Форми впровадження виконаних НДР:  

- підготовлено рукопис розділу підручника «Загальна теорія права» - розділ: «Юридично 
значуща поведінка»; 
- опубліковано 2 наукові статті – у фаховому та зарубіжному видавництвах;  
розроблена та впроваджена в навчальний процес програма дисципліни «Юридична 
етика»); 
- розроблений та впроваджений в навчальний процес лекційний курс та тестові завдання 
з загальної теорії держави і права та юридичної деонтології для студентів заочного 
факультету (1,2 курси) з дистанційною формою навчання. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
Узагальнено властивості, ознаки та різновиди юридично значущої поведінки в 

правовій сфері суспільства; системні зв’язки поведінкових проявів особи з іншими 
елементами правової системи суспільства – правовою свідомістю, правовою культурою, 
правовою інформацією, правовими принципами та ін. Зазначено динаміку юридичного 
та соціального змісту поведінки в правовій сфері суспільства, її визначеність розвитком 
правової системи суспільства. Показаний зв'язок правової поведінки із суміжними 
поняттями – правовими формами діяльності, юридичною діяльністю та ін. Позначені 
методологічні оновлення в названій теми, оскільки ефективне дослідження форм 
юридично значущої поведінки можливе за умов інтеграції наукового пошуку на 
міждисциплінарному рівні. 

4.2.1. Актуальність виконаної НДР: 
«Поведінка в правовій сфері» визначається потребою в перебудови функціонування 

усіх правових інститутів суспільства в гуманітарному напрямі. 
«Антропологізація» проблеми спонукає до перетворення та оновлення 

методологічного арсеналу, понятійного апарату, законодавства і т.п., виходячи з 
визначення людини головним елементом правової системи. 

5. - 8. –  
9. Видавнича діяльність: 
9.1. Публікація у наукометричній базі даних Web of Science: 

1) Baranov P. P., Mamychev A. Yu., Danilyan O. G., Oleynikov S. N., Perevalova L. V. State 
power in modem society: the problems of understanding and investigation // Amazonia investiga. – Vol. 
7 Num. 16: 373 – 379J / Septiembre – Oktubre 2018. (0,7 друк. арк.). 

9.2. Публікація з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних :  
1) Олейников С.М. Поведінка в правовій сфері суспільства: динаміка юридичної 

природи  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 
INTERNAUKA: publishing house – 2018. – 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9 – 
(0, 75 друк. арк.). Вихідних дані цього журналу у наукометричних базах даних: 
eLIBRARY.RU; Polish Scholarly Bibliography (PBN); ResearchBib ; Scientific Indexing 
Services (SIS); Electronic Journals Library; Open J-Gate ; International Institute of Organized 
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Research (I2OR); JOURNAL FACTOR; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); The 
Journals Impact Factor (JIF) ; Cosmos Impact Factor; Ulrichsweb Global Serials Directory; 
Гугл Академія (Google Scholar); CiteFactor. (Підтвердження про індексування журналу 
"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" – див.:  
https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/yuridicheskiy-nauchnyy-zhurnal/indexing/). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

1. Подяка від Харківської обласної організації Спілки Юристів  України. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 

держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, в 
друкованих засобах масової інформації – ні. 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.) – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.) – відсутня. 

22. Наукові праці, опубліковані у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
фактор: 
 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано 
роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання 
сторінки роботи 

Статті: 
1 Oleynikov S.M.  

Олейников 
С.М. (у 
співавт.) 

State power in modem 
society: the problems of 
understanding and 
investigation  

Amazonia investiga Vol. 7 Num. 16:  
373 – 379J / 
Septiembre – Oktubre 
2018. 
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