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1. Прийма Сергій Васильович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права; заступник декана 

господарсько-правового факультету. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Принципи 

інтерпретації права», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Принципи 

інтерпретації права», 14,39 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаної НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

1) досліджено проблему встановлення кола осіб, наділених повноваженнями щодо 
здійснення інтерпретаційно-правової діяльності. Встановлено, що її розв’язання 
необхідно поєднувати з розглядом питання про те, чи всі суб’єкти провадять тлумачення 
добросовісно, відповідь на яке, у свою чергу, залежить від визначення складу тих осіб, 
які є суб’єктами зловживання суб’єктивними правами у сфері інтерпретаційної 
діяльності, та їх характеристики. 

2) Охарактеризовано особу зловживача у сфері право тлумачення. Відмічено, що він є 
носієм суб’єктивних прав, тобто суб’єктом спеціальним – уповноваженим, однак 
реалізовує він свої права всупереч інтересам інших суб’єктів. Причиною цього 
називається те, що зловживання пов’язане з людською природою. 

3) Встановлено, що суб’єкт зловживання здійснює тлумачення з певною метою таким 
чином, аби задовольнити свій інтерес чи свої потреби. При цьому мета тут має свої 
особливості: вона є обов’язковою рисою зловживання, адже безцільне зловживання не 
кваліфікується як неправомірна поведінка; виникнути вона може як раптово, так і бути 
поставленою заздалегідь. 

4) Також висувається думка про те, що за загальним правилом зловживач-
інтерпретатор до юридичної відповідальності не притягається. Для нього можуть 
настати лише певні негативні наслідки (якщо зловживання є не правопорушенням, а 
просто неправомірною дією), котрі поділяються на юридичні (скасування 
інтерпретаційного акта, залишення заяви без розгляду, відхилення клопотання) та 
неюридичні (втрата авторитету, неотримання гонорару). 

5) Відзначено, що зловживати суб’єктивними правами при здійсненні 
інтерпретаційної діяльності може будь-який суб’єкт, який реалізовує чи застосовує, а 
отже, і тлумачить правову норму. Хоча шкідливість такого зловживання залежатиме від 
статусу інтерпретатора та тих наслідків, що будуть спричинені його діями. 
6.1. Спільно зі старшим слідчим в особливо важливих справах Головної військової 
прокуратури Генеральної прокуратури України здійснено узагальнення судової 
практики у справах щодо провокації злочину працівниками правоохоронних органів. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

– І Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та проблеми сталого 
розвитку в глобалізованому світі» (3–6 жовтня 2017 р., м. Харків); 
9. Видавнича діяльність  
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Інше: 
Збірник судових рішень у справах щодо провокації злочину працівниками 

правоохоронних органів / упоряд.: С. В. Прийма, С. О. Шульгін. – Х. : Право, 2017. – 608 с. 
/ 25,33 д.а. (особистий внесок – 12,67 д.а.). 

Науковий переклад з російської мови на українську для наукового журналу 
«Філософія права і загальна теорія права» наукових статей: «Булигін Є. Моє бачення 
раціональності права» (0,42 д.а.). 

Підготовлені та направлені в редакцію терміни до Великої української 
енциклопедії: «Система права» (обсяг 0,17 д.а.), «Система законодавства» (обсяг 
0,15 д.а.), «Структура законодавства» (обсяг 0,15 д.а.). 
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