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1. Максимов Сергій Іванович. 

2. Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії і філософії права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Інституційні 

основи верховенства права», 2 друк. арк. 

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

«Інституційні основи верховенства права», 2,8 друк. арк.. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи підручника, наукові статті, 

тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

 Полягає в розкритті поняття інституційних засад верховенства права, , 

вирізнення двох головних принципів класифікації інституційних засад, таких як 

принцип дистрибуції влади, котрий вимагає обмеження державної влади з 

метою розширення сфери індивідуально свободи і принцип диференціації 

влади, котрий вимагає функціональної диференціації політико-правової 

системи від інших соціальних підсистем (розмежування сфер держави і 

громадянського суспільства) і розмежування і координацію різних функцій 

держави (класичний поділ влад) та висвітленні проблем верховенства права під 

кутом зору цих інституційних засад у теоретичних і практичних вимірах. 

5. – 7. – 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

Зарубіжні: 

Міжнародна наукова конференція «Філософія сьогодні: цінності, 

перспективи, смисли», до 55-річного ювілею Департаменту філософії УрФУ  м. 

Єкатеринбург, 19-21 листопада 2020 р. 

Міжнародні: 

ІV Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 23-25 вересня 

2020 р. 

Всеукраїнські: 

1) Науковий семінар Харківського юридичного товариства «Про 

рекодифікацію Цивільного кодексу України», м. Харків, 12 березня 2020 р. 

2) Всеукраїнській круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції – 

ІІ. Право: мінливий концепт у мінливому світі», м. Харків, 18-19 вересня 2020 

р. 

3) VIІI Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Філософські, 

методологічні та психологічні проблеми права», м. Київ, 26 листопада 2020 р. 

4) Круглий стіл «Реалістична утопія верховенства права». Онлайн-засідання 

гуртка з філософії права, м. Харків, 27 листопада 2020 р. 

9. Видавнича діяльність: 

Підручник:  

Загальна теорія права : підручник / [О. В. Петришин, Д. В. Лук’янов, С. І. 

Максимов, В. С. Смородинський та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : 

Право, 2020. – 568 с. (особистий внесок – 1 друк. арк.) 
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Статті: 

1) Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія 

права. 2/2019. С. 12 – 15. (0,25 друк. арк.) 

2) Максимов С. У пошуках цінності та мети права. Рецензія на книгу «The 

Value and Purpose of Law. Essays in Honor of M. N. S. Sellers». Філософія права і 

загальна теорія права. 2/2019. С. 243 – 248. (0,5 друк. арк.) 

3) Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія 

права. 1/2020. С. 12 – 15. (0,25 друк. арк.) 

4) Maksymov S., Satokhina N. Human Dignity as a Universal Legal Value. 

Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9. Issue 31. P. 96–103. (Web of Science) (0,8 друк. 

арк/0,4 друк. арк.) 

Тези: 

1) Максимов С. «50 відтинків» неправа. Фундаментальні проблеми 

юриспруденції – ІІ. Право: мінливий концепт у мінливому світі. Тези доповідей 

Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 18-19 вересня 2020 р., 0,2 друк. арк. 

С. 56-59.  

2) Максимов С. І. Економіки і право: класичні та сучасні рефлексії. Тези 

доповідей VIІI Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Філософські, 

методологічні та психологічні проблеми права», м. Київ, 26 листопада 2020 р., 

0,2 друк. арк.) 

3) Максимов С. І. Економіка і право: класичні та сучасні рефлексії. 

Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : матеріали VIIІ 

Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 26 листопада 2020 

року). Київ: НАВС, 2020, 0,2 друк. арк 

Переклади наукових статей:  

1) Девід Лубан (США) Націоналізм, права людини та перспективи миру 

Філософія права і загальна теорія права. 1/2020. С. 147 – 168 (1,8 друк. арк.) 

2) Джон Тасіулас (Велика Британія) Порятунок прав людини від права прав 

людини. Філософія права і загальна теорія права. 1/2020. С. 169 – 212 (3,2 

друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science.  

Web of Science: 

Maksymov S., Satokhina N. Human Dignity as a Universal Legal Value. Amazonia 

Investiga. 2020. Vol. 9. Issue 31. P. 96–103. (Web of Science) (0,8 друк. арк/0,4 

друк. арк. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

1) Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія 

права. 2/2019. С. 12 – 15. (0,25 друк. арк.) Index Copernicus Int. (Польща); 

EBSCO (США) 

2) Максимов С. У пошуках цінності та мети права. Рецензія на книгу «The 

Value and Purpose of Law. Essays in Honor of M. N. S. Sellers». Філософія права і 

загальна теорія права. 2/2019. С. 243 – 248. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus Int. 

(Польща); EBSCO (США) 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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3) Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна 

теорія права. 1/2020. С. 12 – 15. (0,25 друк. арк.), Index Copernicus Int. 

(Польща); EBSCO (США) 

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. Вказати 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. –  

13. Підготовка відгуків на автореферати (окремо докторські, окремо 

кандидатські). 

Кандидатські: 

1) Дергунова О. І. Психологічний тип праворозуміння: теоретичні основи 

генезису і трансформацій. Автореф. дис.я на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2020. 

2) Попадинець М. І. Реалізація права в контексті правового розвитку сучасної 

України: аксіологічний вимір. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. НАВС, 

Київ, 2020. 

14. – 18. –  

 

 

_________ проф. Сергій Максимов  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 

 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   __________ проф. Олександр Петришин 


