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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Пушняк Олексій Віталійович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії держави і права 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Дія в часі судових 

правоположень: порівняльний аналіз» (1,5 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Дія в часі судових 

правоположень: порівняльний аналіз» (1,85 друк. арк.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

На підставі аналізу вітчизняного законодавства поглиблено характеристику дії в 
часі правових положень загального характеру, створених українськими судами, зокрема, 
в аспектах питань про параметри дії в часі рішень з нормоконтролю, зв’язок дії в часі 
рішень з нормоконтролю та нормативних приписів, що втрачають чинність на їхній 
підставі, напрямки дії в часі правотлумачних положень Конституційного Суду України, 
Верховного Суду України. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків)проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
запобігання випадкам безпідставного отримання статусу учасника бойових та 
уникненню люстрації у такий спосіб, внесеного народним депутатом України Лапіним 
І.О. 
6. Зв’язок з практикою –  немає 
7.  Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1)Міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного конституціоналізму та 
Основний Закон України» (ІХ Тодиківські читання), 4-5 листопада 2016 року, Харків, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 
9. Видавнича діяльність: 

1.Пушняк О. В. Функції держави // Юридична енциклопедія. Теорія держави і 
права (у редакції), 0,2 друк.арк. 

2.Пушняк О. В. Правовий час // Юридична енциклопедія. Філософія права (у 
редакції), 0,3 друк.арк. 

3.Науково практичний-коментар до Кримінального процесуального кодексу 
України в 4-х томах. – Т.4 / За заг. ред. О.В. Стовби. – Харків– Розділи 10, 11. (у 
редакції) 1 друк.арк.  

4. Пушняк О. В. Дія в часі судових правоположень в Україні // Проблеми 
законності. – 2016. – № 4. 0,7 д.а. (у редакції) 

5. Пушняк О. В. До питання про темпоральну дію судових правоположень в 
Україні / О. В. Пушняк // Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон 
України. IX Тоди- ківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень 
Міжнародної наукової кон- ференції (4–5 листопада 2016 року) / За заг. ред. проф. А. П. 
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Гетьмана. Національний юридич- ний університет імені Ярослава Мудрого. — 
Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2016. — 95-96 с. 0,15 друк.арк. 

6. Робоча програма навчальної дисципліни форми  (джерела)  права для аспірантів 
(здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) / Розробники: Петришин О.В., 
Биля-Сабадаш І. О., Богачова Л. Л., Вовк Д. О., та ін. – Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. – 53 с. 2,5 друк.арк. (у 
співавторстві). 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 

відсутні. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутні. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України. 
 
 

                              ________ доц. О. В. Пушняк 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 29 листопада 2016 
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