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1. Максимов Сергій Іванович. 
2. Доктор юридичних наук, професор кафедри теорії і філософії права, член-

кореспондент НАПрН України. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Cоціально-

дискурсивні засади верховенства права» (2 друк. арк.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Cоціально-

дискурсивні засади верховенства права» (3,8 друк. арк.). 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Полягає в розкритті поняття соціально-дискурсивних засад верховенства права та 
висвітленні проблем верховенства права під кутом зору його комунікативних 
передумов (насамперед, ціннісно-опосередковане спілкування на засадах людської 
гідності, моральний дискурс, соціальна та правова нормативність) у теоретичних і 
практичних вимірах.  

5. –. 7. – 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

Зарубіжні конференції: 
1) Міжнародна наукова конференція «Людина і право: проблема ціннісних засад 

правового регулювання», м. Мінськ, Білорусь, 3-4 травня 2019 р.  
2) Міжнародна конференція «Світ людини: нормативний вимір – 6: Норми 

мислення, сприйняття, поведінки: схожість, відмінність, взаємозв’язок», м. Саратов, 
РФ, 27–29 червня 2019 р. 

3) ХХIX Всесвітній конгрес з філософії права і соціальної філософії «Гідність. 
Демократія. Багатоманітність», м. Люцерн, Швейцарія, 7-12 липня 2019 р.  

4) Перша Міжнародна літня філософсько-правова школа «Права людини vs 
традиційні цінності», м. Мінськ, Білорусь, 15–20 серпня 2019 р. 
Міжнародні конференції: 

1) ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 24-28 вересня 2019 
р.  

2) ІІІ Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні 
та соціологічні виміри» (за участю викладачів Люблінського та Вроцлавського 
університетів), м. Львів, 14–15  листопада 2019 р. 
Всеукраїнські конференції, круглі столи, семінари:  

1) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: 
мінливий концепт у мінливому світі», м. Харків, 19–20 квітня 2019 р. 

2) Всеукраїнський круглий стіл «Реалізація вимог державного стандарту 
юридичної бакалаврської освіти стосовно формування компетентностей «теорія та 
філософія права», м. Львів, 24-25 травня 2019 р.  

3) Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії моралі і 
права в сучасному українському суспільстві», м. Харків, 30 травня 2019 р. 

4) Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі», м. Харків, 
24 червня 2019 р. 
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5) Круглий стіл «Філософія в Україні. Філософія для України», м. Харків, 21 
листопада 2019 р. 

6) Семінар Харківського юридичного товариства «Від Маркса до Томоса: 
відносини держави і релігії в Україні протягом 1991-2018 років», м. Харків, 17 січня 
2019 р. 

7) Семінар Харківського юридичного товариства «Проблеми кваліфікації 
збройного конфлікту в Україні», м. Харків, 21 лютого 2019 р. 

8) Семінар Харківського юридичного товариства «Про Концепцію нової редакції 
Кримінального Кодексу України», м. Харків, 22 травня 2019 р. 

9) Семінар Харківського юридичного товариства «Конституційна модель 
адміністративного розсуду в Україні: дизайн чи спонтанний порядок?», м. Харків, 31 
жовтня 2019 р. 

10) Семінар Харківського юридичного товариства «Відповідальність за вчинення 
міжнародних злочинів, скоєних у період збройного конфлікту на Сході України в 
2014-2019 роках», м. Харків, 28 листопада 2019 р. 

9. Видавнича діяльність: 
Статті: 
1) Maksymov S. Law as a Normative System: Humanistic Positivism of Eugenio Bulygin 

// Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. 
Petryshin. Kharkiv : Law, 2019. № 11. P. 71–80. (0,8 друк. арк.). 

2) Максимов С. И. Ценностное измерение права: человеческое достоинство // 
Человек и право: проблема ценностных оснований правового регулирования : 
сборник научных трудов ; под ред. В.И. Павлова, А.Л. Савенка. Минск : Академия 
МВД, 2019. – С. 140–147 (0,5 друк. арк.) 

3) Максимов С. И. Нормативность права: опыт философского осмысления // Мир 
человека: нормативное измерение – 6. Нормы мышления, восприятия, поведения: 
сходство, различие, взаимосвязь : сборник трудов международной научной 
конференции (Саратов, 27–29 июня 2019 г.) / [редкол.: И. Д. Невважай (отв. ред.) и 
др.] – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», 2019. – С. 188-195 (0,6 друк. арк.) 

4) Максимов Сергій. Від головного редактора // Філософія права і загальна теорія 
права. – 2019. №1. – С. 12-15 (0,3 друк. арк.) 

5) Максимов Сергій. Мир, заснований на правах людини: XXVIII Всесвітній 
конгрес Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії (Лісабон, 
Португалія) // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. №1. – С. 283-294 (0,8 
друк. арк.) 

Навчальні посібники та довідники: 
Максимов С. І. «Творці Української Науки. Серія Юридичні науки. Том. І» (у 

співавт.) (особистий внесок – 0,4 друк. арк.)  
Тези:  
1) Максимов С.І. Взаємодія моралі і права // Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, м. Харків, 30 травня 2019 р. 0,3 друк. арк. 

2) Максимов С. Спір про природу права // Фундаментальні проблеми 
юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі. Тези доповідей 
Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 19-20 квітня 2019 р., 0,1 друк. арк. 
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3) Максимов С. І. Людська гідність як конституційна цінність // Матеріали 
круглого столу «Український конституціоналізм у сучасному вимірі», м. Харків, 24 
червня 2019 р., 0,3 друк. арк. 

4) Sergiy Maksymov The Experience of Human Dignity // XXIX IVR World Congress 
“Dignity. Democracy. Diversity”, Lucerne, Switzerland, 7-12 July 2019, 0,1 друк. арк. 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних: 
Максимов С. И. Нормативность права: опыт философского осмысления // Мир 

человека: нормативное измерение – 6. Нормы мышления, восприятия, поведения: 
сходство, различие, взаимосвязь : сборник трудов международной научной 
конференции (Саратов, 27–29 июня 2019 г.) / [редкол.: И. Д. Невважай (отв. ред.) и 
др.] – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», 2019. С. 188-195 (РИНЦ Росія) (0,6 друк. арк.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання:  
1) Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (засновник і 

видавець Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) [головний 
редактор]; 

2) Юридичний журнал «Право України»; 
3) Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Філософія, філософія права, політологія, соціологія»; 
11. Чи являєтесь членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: 

1) вчена рада Д 64.086.02 при Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого; 

2) вчена рада Д 64.086.04 при Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були - 2. 
Докторські – 2 

1) Павлишин Олег Володимирович. Семіотика права як методологічна 
парадигма новітнього філософсько-правового дискурсу. Національна академія 
внутрішніх справ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. Київ: НАВС, 2019. 408 с. 

2) Софінська Ірина Дмитрівна. Філософсько-правова доктрина громадянства. 
Національний університет «Львівська політехніка». Дисертація на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. Львів: 
НУ «Львівська політехніка», 2019. 514 с. 

13. Підготовка відгуків на автореферати (окремо докторські, окремо кандидатські) –4. 
Докторських дисертацій – 1: 

Макаренко Л. О. Теоретико-методологічні аспекти пізнання та формування 
правової культури / 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень 
Кандидатських дисертацій – 3: 

1) Данченко К. М. Кримінально-правова політика України у сфері покарання: 
філософсько-правовий аспект / 12.00.12 - філософія права 

2) Іванків І. Б. Права людства: стан та перспективи їх забезпечення / 12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

3) Мельник М. О. Школа правового реалізму та можливості використання її 
надбань у вітчизняній юриспруденції / 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. – ні. 
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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. – відсутні. 
 
 

_________ проф. С.І. Максимов 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 02 грудня 2019 р. 

 
Завідувач кафедри 
теорії і філософії права     _________проф. О. В. Петришин 
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Додаток № 1 
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з/п Назва виду роботи Години 

2 

1.Максимов С. И. Ценностное измерение права: человеческое достоинство // 
Человек и право: проблема ценностных оснований правового регулирования : 
сборник научных трудов ; под ред. В.И. Павлова, А.Л. Савенка. Минск : 
Академия МВД, 2019. – С. 140–147 (0,5 друк. арк.) 

120 

2. Максимов С. И. Нормативность права: опыт философского осмысления // 
Мир человека: нормативное измерение – 6. Нормы мышления, восприятия, 
поведения: сходство, различие, взаимосвязь : сборник трудов международной 
научной конференции (Саратов, 27–29 июня 2019 г.) / [редкол.: И. Д. 
Невважай (отв. ред.) и др.] – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2019. – С. 188-195 (0,6 друк. арк.) 

145 

4 

1. Maksymov S. Law as a Normative System: Humanistic Positivism of Eugenio 
Bulygin // Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for 
the issue O. V. Petryshin. Kharkiv : Law, 2019. № 11. P. 71–80. (0,8 друк. арк.). 

64 

2.Максимов Сергій. Від головного редактора // Філософія права і загальна 
теорія права. – 2019. №1. – С. 11-14 (0,3 друк. арк.) 24 

3. Максимов Сергій. Мир, заснований на правах людини: XXVIII Всесвітній 
конгрес Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії 
(Лісабон, Португалія) // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. №1. 
– С. 290-299 (0,8 друк. арк.) 

64 

11 
Максимов С.І. «Творці Української Науки. Серія Юридичні науки. Том. І» (у 
співавт.) (особистий внесок – 0,4 друк. арк.)  
 

12 

12 
Sergiy Maksymov The Experience of Human Dignity // XXIX IVR World 
Congress “Dignity. Democracy. Diversity”, Lucerne, Switzerland, 7-12 July 2019, 
0,1 друк. арк. 

60 

14 

1.Максимов С.І. Взаємодія моралі і права // Суперечності взаємодії моралі і 
права в сучасному українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, м. Харків, 30 травня 2019 р. 

40 

2.Максимов С. Спір про природу права // Фундаментальні проблеми 
юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі. Тези доповідей 
Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 19-20 квітня 2019 р. 

40 

3.Максимов С. І. Людська гідність як конституційна цінність // Матеріали 
круглого столу «Український конституціоналізм у сучасному вимірі», м. 
Харків, 24 червня 2019 р. 

40 

16 

Рецензування докторських дисертацій: 
1) Павлишин Олег Володимирович. Семіотика права як методологічна 
парадигма новітнього філософсько-правового дискурсу. Національна 
академія внутрішніх справ. Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. Київ: 
НАВС, 2019. 408 с. 

450 

2) Софінська Ірина Дмитрівна. Філософсько-правова доктрина громадянства. 
Національний університет «Львівська політехніка». Дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – 
філософія права. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. 514 с. 

450 
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Рецензування авторефератів докторських дисертацій: 
Макаренко Л. О. Теоретико-методологічні аспекти пізнання та формування 
правової культури / 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень 

60 

Рецензування авторефератів кандидатських дисертацій: 
1) Данченко К. М. Кримінально-правова політика України у сфері покарання: 
філософсько-правовий аспект / 12.00.12 - філософія права 

30 

2) Іванків І. Б. Права людства: стан та перспективи їх забезпечення / 12.00.01 
– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 30 

3) Мельник М. О. Школа правового реалізму та можливості використання її 
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