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1. Олейников Сергій Миколайович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і філософії права. 

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

організація державної влади: форми та обмеження», 0,75 друк. арк. 

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

організація державної влади: форми та обмеження», 2,3 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділ монографії, розділ підручника, 

наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

Розкриття природи і властивостей публічної влади, її правових обмежень, 

правових форм здійснення. Розкриття правової природи діяльності суб’єктів в 

правовій сфері суспільства; системні зв’язки поведінкових проявів особи з 

суспільними факторами та іншими елементами правової системи суспільства – 

правовою свідомістю, правовою культурою, правовою інформацією, правовими 

принципами та ін. Зазначено динаміку юридичного та соціального змісту 

діяльності в правовій сфері суспільства, її визначеність розвитком правової 

системи суспільства. Актуалізований зв'язок правової поведінки суб’єкта із 

суміжними категоріями поняттями – правовими формами діяльності владних 

суб’єктів (юридичною діяльністю), факторами розвитку законодавства та ін. 

Позначені методологічні напрями дослідження правових форм та юридично 

значущої поведінки як інтегративного (міждисциплінарного) наукового пошуку.  

5. – 7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

Моральні і правові засади діяльності владних суб’єктів / Матеріали 

всеукраїнської конференції (круглий стіл) «Етика правника»: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 21 листопада 2019 р.  

9. Видавнича діяльність: 

Монографія: 

1) «Правові проблеми державотворчих процесів в Україні: історичні і 

теоретичні аспекти». Серія «Наукові доповіді». Вип. 23. Харків: Право. 2020. (у 

співавторстві). - [Підрозділ: "До факторного аналізу еволюції сучасного 

законодавства"](особистий внесок – 1,2 друк. арк). 

Підручник: 

Загальна теорія права. Підручник для студ. вищих навч. закл. / За ред. О.В. 

Петришина. Харків: Право. 2020. – 568 с. (особистий внесок – 3,78 друк. арк.) 

Енциклопедії:  

Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О. Ю. 

Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – 

984 с. Ум. друк. арк. 79,3. Обл.-вид. арк. 73,5. Вид. № 2602.(особистий внесок – 

1,1 друк. арк.). 

10. Член редакційних колегій видань: 



1. «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Серія: Політологія». 

2. «Філософія права і загальна теорія права». 

3. «Державне будівництво та місцеве самоврядування». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої ради ви є. 

Рецензент в складі разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64. 086. 004 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

12. – 18. –  

 

 

_________ доц. Сергій Олейников 

 

 

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 

 


