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3. Тема річної роботи – не планується.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи за 2021 рік: 

«Інститути публічної влади: правова природа, режим обмежень, взаємодія з суспільством, 

етико-правові вимоги» – (обсяг – 7 друк. арк. – у вигляді публікацій)  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР  

- рукописи розділів підручника «Загальна теорія права» (розділи: 5,6, 13,18);  

- наукові статті,  

- тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

 Означено методологічні підходи до дослідження юридичної діяльності 

інститутів влади: її правовий детермінізм; природно-правові підстави; 

еволюція співвідношення держави і права; співвідношення з категорією 

«правова форма здійснення функцій держави». 

 Владна юридична діяльність визначається державно-правовим режимом, що 

вміщує обов'язковість конституційних еталонів функціонування її 

інститутів в поєднанні з правом людини на публічну владу та контроль за 

нею в правових формах його реалізації.  

 Правові обмеження інститутів публічної влади – системна єдність елементів, 

визначених поняттями: «принципи організації», «методи, механізм та 

фактори правових обмежень», «правовий режим обмежень», «зобов’язання 

держави», «конституційно-правова відповідальність» та ін.  

 Аргументовано обумовленість режиму юридичної діяльності суб’єктів 

влади генетичною єдністю права, держави і етико-правових імперативів 

до них. Тому реформування влади потребує її «етизаціі», створення 

етичної інфраструктури (нормативи, суб'єкти, проф. освіта, процедури 

призначень, атестація, підстави та механізм етико-правової відповідальності). 

 Правовий вимір юридичної діяльності інститутів влади скеровує суспільство 

до її легітимації, створенню цивілізованого іміджу влади, її сучасного 

бренду. 

  Акцентовано на сутності, ознаках та теоретичній визначеності концепту 

державно-правового примусу, який: обґрунтований право-обмежувальними 

ідеями, як передумовами легітимності інститутів влади; заперечує примусове 
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свавілля; здійснюється в процесуальних формах; сприяє 

транспарентності влади, її доступності для громадського контролю.  

 Державно-правовий примус, як форма юридичної владної діяльності, 

легітимований етико-правовими імперативами не тільки до правоохоронних, 

а й усіх інших владних суб’єктів, що спонукає до досліджень з визначення 

«етичної інфраструктури» влади. 

 Має стати правовим імперативом діяльності владних інститутів їх обов’язок 

додержання режиму врахування громадської думки, правового гарантування її 

впливу на законотворчість, правосуддя, державний контроль.  

 Цифровізація відносин владних інститутів з суспільством є новим напрямом 

організації публічно-правової сфери, що вимагає їх правової організації, форм 

використання ІКТ. 

 Види юридичної діяльності інститутів влади (правотворчої, правозастосовної, 

контрольної та ін.) відбивають спільні правові ознаки категорії «правова 

форма діяльності держави», їх правову природу та призначення у правовій 

системі. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи.  

Актуалізовано методологічні підходи до дослідження діяльності інститутів 

влади: її правового детермінізму; природно-правових підстав, етичного виміру. 

Режим юридичної діяльності суб’єктів влади генетично обумовлений 

єдністю права, держави і етико-правових імперативів до них. Правова 

обумовленість функціонування інститутів публічної влади скеровує суспільство 

до їх легітимації, імперативу сприйняття владою громадської думки та 

гарантування її впливу на законотворчість,  правосуддя, державний контроль,  

створенню цивілізованого іміджу влади, її сучасного бренду. 

8. Участь у конференціях, семінарах  

1) ХХХІV Харківські  політологічні читання «Політична система України за 

умов  глобальних викликів і локальних проблем», м. Харків, 21 квіт. 2021 

р.  – Всеукраїнська; 

2) Міжнародна науково-практична конференція: «Науковий потенціал та 

перспективи розвитку юридичної науки», м. Запоріжжя, 26–27 березня 

2021 р. – міжнародна; 

3) 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in 

XXI Century», Ottawa, Canada, March 6-8, 2021 – міжнародна 

(дистанційна); 

4) XIX International Scientific and Practical Conference «Applied and 

fundamental scientific research”, Brussels, Belgium. 8-9 april 2021 – 

міжнародна (дистанційна); 

5) VII International Scientific Conference «Science and Global Studies», Prague, 

Czech Republic, April 15, 2021 – міжнародна (дист.); 

6) I Міжнародна спеціалізована наукова   конференція «Сучасні наукові 

дослідження: соціально-політичний та правовий   виміри», м. Полтава, 23 

квітня, 2021р – міжнародна (дист.); 



  

7) Міжнародна науково-практична конференція «Science of 

postindustrial society: globalization and transformation processes», Винниця – 

Відень, 4 червня 2021 р. – міжнародна (дист.). 

 
9. Видавнича діяльність:  

Кількість публікацій – 16      

Загальний обсяг  публікацій – 7 друк. арк., у тому числі: 
 

Статті: 

1) Олейников С.М. Державно-правовий примус в умовах політичних режимів.  

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки»,№ 

3(37), 2021, с. 54–62.     DOI: 10.25313/2520-2308-2021-3-7052    (фахове видання) 

 (URL : https://www.inter-nauka.com/ua/issues/law2021/3/7052)  – (1,02 друк. арк.) 

 

2) Oleinykov S. Theoretical definiteness of the concept of state legal coercion. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / ред кол.: С. Г. 

Серьогіна та ін. – Харків: Право, 2021. – Вип. 42. – 202 с.    С. 38–51. DOI: 

https://doi.oiB/10.31359/1993-0941-2021-42-38  (фахове видання) – ( 0, 65 друк. 

акр) 

 

3) Oleinykov S. Public opinion and public authority: interaction functions. Научные 

исследования: парадигма инновационного развития. Сборник научных трудов. 

Prague, Czech Republic, «Международный научный центр развития науки и 

технологий», 31.03.2021, с. 50-56. – International Scientific Journal “Internauka” 

– (URL: https://www.inler-nauka.com/ – (0, 4 друк. арк.) 

 

4) Олейников С. Н. Государственный режим как аспект политического: 

правовые императивы. Электронный инновационный вестник. 2021, № 3. с. 15–

17. (URL: https://elvestnik.com/images/3-2021/Oleynikov.pdf). – (0, 32 друк. арк.) 

 

5) Олейников С. Н. К атрибутам правовой природы публичной власти. 

Электронный инновационный вестник. 2021, № 1(18), с. 21–23. (URL: 

https://elvestnik.com/images/1-2021/Oleynikov.pdf) – (0, 3 друк. арк.) 

 

6) Олейников С.Н. Функционирование общественного мнения в политико-

правовой среде. Scientific Collection «InterConf», (44): «Scientific Research in XXI 

Century» (March 6–8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021, с. 

359–366. (URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9858) – (0, 

35 друк. арк.)  

 

7) Oleinykov S. Public opinion in the information environment and digitalization. 

Applied and fundamental scientific research. Abstracts of XIX International Scientific 

and Practical Conference. Brussels, Belgium. 2021. Pp. 83–87. (DOI: 

10.46299/ISG.2021.I.XIX) – (0, 3 друк. арк.) URL : https://isg-konf.com/ru/applied-

and-fundamental-scientific-research-ru/ 

 

https://doi.oib/10.31359/1993-0941-2021-42-38
https://www.inler-nauka.com/
https://elvestnik.com/images/3-2021/Oleynikov.pdf
https://elvestnik.com/images/1-2021/Oleynikov.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9858
https://isg-konf.com/ru/applied-and-fundamental-scientific-research-ru/
https://isg-konf.com/ru/applied-and-fundamental-scientific-research-ru/
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8) Oleinykov S. Constitutional and legal responsibility as a factor limits of 

power / «Science and Global Studies». Prague, Czech Republic, April 15, 2021) / 

International Scientific Journal “Internauka Pp. 63–66. URL: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/16190787046942.pdf  – (0, 21 друк. арк.) 

 

9) Олейников С. Природно-правовий детермінізм обмежень влади //Сучасні  

наукові  дослідження:  соціально-політичний  та правовий  виміри : / МЦНД  – 

Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021, с. 15-22.   DOI: 10.36074/mcnd-

23.04.2021.law-gov.01  – (0, 45 друк. арк.) 

 

10) Олейников С.М. Правові обмежувальні імперативи для влади: види та склад. 

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 5, 2021. Відень, Австрія, с. 

60–67.  DOI 10.36074/grail-of-science.04.06.2021.011    URL: 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021) - (0,5 

друк. арк.) 

 

11) Олейников С.Н. Публичная власть и государственно-правовой режим. 

Международный научный периодический рецензируемый журнал 

«SWorldJournal» (Болгарія), 2021, № 8. С. 129–135.  DOI: 10.30888/2410-6615 – 

(0, 46 друк. арк.) 

12) Oleinykov S. To the legal nature of state power. Modern scientific challenges and 

trends. № 6 (40), July 2021. Warsaw, Poland, Wydawnictwo Naukowe "iScience",  

7–9 July 2021, pp. 88 – 91.  (0, 32 друк. арк.). 

13) Oleinykov S.N.  Law as a rational form of restrictions on government power.  

Электронный инновационный вестник, 2021, № 11. URL: 

https://elvestnik.com/images/11-2021/Oleinykov.pdf  – (0, 5 друк. арк.). 

 

Тези наукових доповідей: 

14) Олейников С. М. Правова природа публічної (державної) влади / V 

Міжнародна наукова конференція "Science and Global Studies" (Прага, Чехія), 30 

грудня 2020 р. / Abstracts of scientific papers V International science conference 

«Science and global studies» December 30, 2020. Prague, Czech Republic 2020, с. 

53–56. (URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16108304579063.pdf). – 

(0,2 друк. арк.) 

 

15) Олейников С. Н. Функциональность общественного мнения в политико-

правовой среде / Політична система України за умов глобальних викликів і 

локальних проблем: зб. матеріалів ХХХІV Харків. політол. читань (м. Харків, 21 

квіт. 2021 р.). – Харків : Право, 2021, с. 87–91. – (0,2 друк. арк.) 

 

16) Олейников С.М. Громадська думка во взаємодії влади і суспільства / 

Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: тези доповідей 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26–27 березня 2021 року / За. ред. Т.О. 

Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021,  с. 12–15. – (0,21 друк. арк.) 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16190787046942.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16190787046942.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021
https://elvestnik.com/images/11-2021/Oleinykov.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16108304579063.pdf


  

 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних: 

      Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, CrossRef, OUCI, 

зокрема: 

1) Олейников С.М. Державно-правовий примус в умовах політичних режимів.  

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки»,№ 

3(37), 2021, с. 54–62.     DOI: 10.25313/2520-2308-2021-3-7052    – (Index 

Copernicus, Google Scholar) 

 

2) Oleinykov S. Theoretical definiteness of the concept of state legal coercion. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / ред кол.: С. Г. 

Серьогіна та ін. – Харків: Право, 2021. – Вип. 42. – 202 с.    С. 38–51. – (Index 

Copernicus, Google Scholar) 

 

3) Oleinykov S. Public opinion and public authority: interaction functions. Научные 

исследования: парадигма инновационного развития. Сборник научных трудов. 

Prague, Czech Republic, «Международный научный центр развития науки и 

технологий», 31.03.2021, с. 50-56. – International Scientific Journal “Internauka” – 

(Index Copernicus, Google Scholar) 

 

4) Олейников С.М. Правові обмежувальні імперативи для влади: види та склад. 

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 5, 2021. Відень, Австрія, с. 

60–67.   

– (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef )   

 

5) Олейников С.Н. Публичная власть и государственно-правовой режим. 

Международный научный периодический рецензируемый журнал 

«SWorldJournal» (Болгарія), 2021, № 8. С. 129–135.  – Index Copernicus, Google 

Scholar 

 

6) Oleinykov S. Constitutional and legal responsibility as a factor limits of power / 

«Science and Global Studies». Prague, Czech Republic, April 15, 2021) / International 

Scientific Journal “Internauka Pp. 63–66.  – (Index Copernicus, Google Scholar) 

 

7) Олейников С. Н. Государственный режим как аспект политического: 

правовые императивы. Электронный инновационный вестник. 2021, № 3. с. 15–

17. – (Google Scholar) 

 

8) Олейников С. Н. К атрибутам правовой природы публичной власти. 

Электронный инновационный вестник. 2021, № 1(18), с. 21–23. – (Google 

Scholar) 

 

9) Олейников С.Н. Функционирование общественного мнения в политико-
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правовой среде. Scientific Collection «InterConf», (44): «Scientific Research 

in XXI Century» (March 6–8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 

2021, с. 359–366. – (Google Scholar) 

 

10) Oleinykov S. Public opinion in the information environment and digitalization. 

Applied and fundamental scientific research. Abstracts of XIX International Scientific 

and Practical Conference. Brussels, Belgium. 2021. Pp. 83–87. – (Google Scholar) 

 

11) Олейников С. Природно-правовий детермінізм обмежень влади //Сучасні  

наукові  дослідження:  соціально-політичний  та правовий  виміри : / МЦНД  – 

Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021, с. 15-22.  – (Google Scholar)  

 

12) Oleinykov S.N.  Law as a rational form of restrictions on government power.  

Электронный инновационный вестник, 2021, № 11. – 

https://elvestnik.com/images/11-2021/Oleinykov.pdf  – (Google Scholar)  
 

9.3. Вказати кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних Scopus – 3 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

1. Член ред. колегії наукового журналу «Філософія права і загальна теорія 

права». 

2. Член ред. колегії збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 
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Republic) – International 

Scientific Journal 
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April 15, 2021, 

pp. 63–66 
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Функционирование 

общественного 

Збірник статей 

«Scientific Research in XXI 

44, March, 2021, 

с. 359–366 
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мнения в политико-
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