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1. Пушняк Олексій Віталійович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Дія в часі 

прецедентного права», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Дія в часі 

прецедентного права», 1,86 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаної НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Проаналізовано дію в часі рішень з нормоконтролю Конституційного Суду 
України та адміністративних судів України. Запропоновано розглядати напрямки їхньої 
темпоральної дії у двох аспектах: як визначення минулої, теперішньої чи майбутньої 
дати втрати чинності неправомірними законодавчими положеннями, а також як 
поширення рішення на факти, права та обов’язки суб’єктів, залежно від їх розташування 
в часі щодо дати набрання сили судовим рішенням. На підставі аналізу вітчизняного 
законодавства та практики зроблено висновок, що рішення Конституційного Суду 
України з нормоконтролю мають переважно негайну або перспективну дію, а також у 
деяких випадках зворотну дію; дія аналогічних рішень адміністративних судів 
відрізняється можливістю ретроактивності у ширшому колі випадків. Констатовано 
певні недоліки вітчизняного правового регулювання розглянутих питань. Розглянуто 
дію права в часі, просторі, за колом осіб у співвідношенні з аспектами формальної та 
реальної дії права. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм. X 
Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 
наукової конференції (27–28 жовтня 2017 року). 

27 березня 2017 р. ХІ конференція школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Освітні технології та 
педагогічний етнос», м. Харків 
9. Видавнича діяльність: 

Статті: 
Дія у часі судових рішень з нормоконтролю в Україні / О. В. Пушняк // Проблеми 

законності. - 2017. - Вип. 137. - С. 19-31. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_137_4 . (1 друк. арк.) 

Правовий час // Юридична енциклопедія. Т. 2 : Філософія права / редкол.: С. І. 
Максимов (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В. 
М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 
677-681. (0,3 друк. арк.). 

Функції держави // Юридична енциклопедія. Т. 3: Теорія держави і права / 
редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 
2017. – С. 822-825. (0,3 друк. арк.). 
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Тези: 
До питання про поняття дії права // Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм. X Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і 
повідомлень Міжнародної наукової конференції (27–28 жовтня 2017 року) / За заг. ред. 
проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 
— Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2017. – С. 83-84. (0,15 друк. арк.) 
 Електронна педагогіка: плюси та мінуси // Освітні технології та педагогічний 
етос. Ч. 2: тези наукових доповідей та повідомлень учасників ХІ конференції школи 
педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого / За заг. ред. проф. В.В. Комарова. — Харків, 2017. – С. 27-29. (0,11 друк. арк.) 
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