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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Семеніхін Ігор Вікторович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Ґенеза вітчизняної 
правової доктрини» (1,5 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної річної науково-дослідницької роботи. «Ґенеза 
вітчизняної правової доктрини» (2 друк. арк.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Обґрунтовано, що правова доктрина як елемент правової системи існує та 
розвивається в системі координат, які задаються національними правовими традиціями, 
правовою культурою, ідейно-ціннісним компонентом національного менталітету. Вони 
ж значною мірою визначають і змістове наповнення правової доктрини, що імпліцитно 
має аксіологічне навантаження. Виникнення та розвиток вітчизняної правової доктрини 
відбувалися в умовах соціокультурного, науково-освітнього простору, політичних 
режимів, які існували на теренах різних держав, передусім Російської імперії та 
радянської держави. Доведено, що правова доктрина є невід’ємною складовою будь-якої 
розвинутої правової системи, де створений комплекс спеціальних правових текстів, 
існують віддиференційовані від інших сфер суспільної діяльності професійні юридичні 
практики, сформовано корпус професійних юристів. З’ясовано, що необхідні умови для 
виникнення вітчизняної правової доктрини склалися у другій половині ХІХ ст., коли 
юридична наука вступила в стадію свого активного розвитку. У цей період були 
закладені підвалини самобутніх вітчизняних науково-правничих шкіл. Наукове життя і 
творчі здобутки представників останніх тісно пов’язані з навчальними закладами (серед 
них – Харківський імператорський університет), які стали загальновизнаними центрами 
правової освіти й вітчизняної юридичної думки, осередками формування вітчизняної 
правової доктрини. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
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. 

Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки науки: історія, 
сучасний стан та перспективи розвитку», 13-14 травня 2016 р., м. Київ, Україна 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.). 

Усього: 4 публікацій, з них: 3 статті, 1 тези наукових доповідей( загальний 
обся)  – 2 дук.арк. 

Наукові статті: 
1. Семеніхін І. В. Правова  доктрина, наукова спільнота та влада: окремі питання 

співвідношення та взаємодії // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 1 (9). – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/64208  (0, 6 
друк.арк.); 

2. Семеніхін І. В. Правова  доктрина: поняття, ознаки, структура // Проблеми 
законності : зб. наук. пр. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - Вип. 
132. – С. 26-36  (0, 75 друк.арк.); 



3. Semenihin I. V. The use of legal scholarship by the courts of Ukraine // Проблеми 
законності : зб. наук. пр. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - Вип. 
134. – С. 8-14  (0, 5 друк.арк.). 

Тези наукових доповідей: 
1. Семеніхін І. В. Катування терористів в світлі доктрини прав людини // Юридичні 

науки: історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. : 13-14 травня 2016 р. / К. : Центр правових наукових досліджень, 2016. - С. 19-21 
(0,15 друк.арк.); 

Повнотекстова версії статей: 
1. Семеніхін І. В. Правова  доктрина, наукова спільнота та влада: окремі питання 

співвідношення та взаємодії // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 1 
(9).(розміщена у наукометричних базах даних: «Central and Eastern European Online 
Library»; «РІНЦ»; «Academic Search Complete Database» (EBSCO Publisher); «Information 
Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR)). 

2. Семеніхін І. В. Правова  доктрина: поняття, ознаки, структура // Проблеми 
законності : зб. наук. пр. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. -Вип. 
132. – С. 26-36 ; Semenihin I. V. The use of legal scholarship by the courts of Ukraine // 
Проблеми законності : зб. наук. пр. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
2016. - Вип. 134. – С. 8-14(розміщені у наукометричних базах даних: «Central and Eastern 
European Online Library»; «РІНЦ»; «Academic Search Complete Database» (EBSCO 
Publisher); «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR); Index Copernicus 
International). 
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 – не отримував. 
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