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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Судова 
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4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Судова 
аргументація і правова доктрина», 1,65 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаної НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Встановлено, що правова доктрина займає вагоме місце в аргументаційній техніці 
судових органів країн континентального та англо-американського права. За умови 
неоднозначної практики застосування норм права, наявності прогалин у законодавстві, 
колізійності юридичних приписів, а також при визнанні судами нормативних актів 
неконституційними або неправомірними суди використовують правову доктрину, 
посилаючись у рішеннях на праці знаних юристів. Це робить їх позицію більш логічною 
і переконливою. Водночас судді не наводять детальну аргументацію сформульованих 
науковцями положень, а, як правило, коротко цитують зроблені на основі викладених 
аргументів висновки авторитетних юристів. В Україні практика використання судами 
доктринально-правової аргументації не є поширеною. Це зумовлено насамперед 
історично сформованими традиціями судочинства та значним рівнем навантаження 
суддів. Визнання та реалізація принципу верховенства права, утвердження концепції 
різноджерельного права, необхідність підвищення рівня суспільної довіри до судової 
влади зумовлює необхідність зміни філософії правосуддя, переорієнтації суддів на 
здійснення судочинства на підставі доктрин реального а не формального права, 
активного використання судовими органами кращих надбань зарубіжної та вітчизняної 
юридичної науки. 

5. – 7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

 Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в умовах 
євроінтеграції України та Молдови: сучасні орієнтири правового розвитку», м. 
Кишиньов, Молдова, 24 – 25 березня 2017 р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Правове життя: сучасний стан та 
перспективи розвитку» м. Запоріжжя, 26-27 травня 2017 р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та напрями 
розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» м. Львів, 20-21 жовтня 2017 р. 

9. Видавнича діяльність: 5 публікацій – 1, 65 друк. арк. 

Наукові статті: 
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 Вип. 137. – С. 8-18 (0, 7 друк. арк.). 

2.  Семеніхін І. В. Правова доктрина // Велика українська юридична енциклопедія : у 
20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т. 3 : Загальна 
теорія права. – С. 471-477 (0, 3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Semenihin I. V. В. Legal doctrine - a useful and reliable aid for judges? // «Juridică 
tiin ifică în condi iile de integrare Europeană Ucraina i Moldova: repere moderne 

de dezvoltare juridică,Chişinău, 24–25 martie 2017, 0,25 друк. арк. 

2. Семеніхін І. В. Децентралізація влади в Україні: доктринальні і практичні аспекти 
реалізації // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку, м. Запоріжжя, 
26–27 травня 2017 р., 0,2 друк. арк. 

3. Семеніхін І. В. Правова доктрина в Україні //Актуальні завдання та напрями 
розвитку юридичної науки у ХХІ столітті, м. Львів, 20-21 жовтня 2017 р., 0,2  
друк. арк.  

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних. 
 Semenihin I.V. The use of legal doctrine in judicial reasoning // Проблеми законності. – 

2017. – Вип. 137 (0, 7 друк. арк.). Міжнародні наукометричні бази даних: «EBSCO 
Publishing, Inc» (США), «Index Copernicus International» (Польща), «Information 
Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR) (Іспанія); Central and Eastern European 
Online Library (C.E.E.O.L.) (Німеччина), РІНЦ (Російська Федерація). 
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