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

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

права: порівняльно-правовий аспект», 1,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи монографії, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Слід відзначити до певної міри відмінні підходи окремих держав англо-
американської правової сім’ї до визначення напрямків дії в часі прецедентного права. 
Попри міцні позиції традиційної ретроактивності прецедента, у деяких правових 
системах загального права спостерігаємо спроби запровадження проспективності в 
різних варіантах, які супроводжує тривала дискусія щодо підстав та припустимості 
такого підходу. Навіть у таких правових системах проспективність судового рішення 
часто піддана суворій критиці з огляду на функції судової влади та принцип рівності. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 
У зв’язку зі становленням правових позицій судів як джерела права України є 

актуальним поглиблене вивчення напрацьованого досвіду правових систем англо-
американської сім’ї у сфері дії в часі прецедентного права. 

5. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини: 
конституційний контекст. XІ Тодиківські читання», м. Харків, 26–27 жовтня 2018 
року. 

2) Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. 
Чингізхана Нуфатовича Азімова «Проблеми вдосконалення приватноправових 
механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та 
сімейних прав», м. Харків, 19 грудня 2018 р.. 

9. Видавнича діяльність: 
Науково-практичний коментар: 

1) Науково практичний-коментар Кримінального процесуального кодексу України: 
у 4 т. / За заг. ред. О.В. Стовби. – Харків: Видавнича агенція «Апостиль», 2018. – Т.4. 
– 416 с. (особистий внесок – 1,4 друк. арк.). 
Тези: 

1) Локальні нормативно-правові акти: питання термінології // Сучасний вимір прав 
людини: конституційний контекст. XІ Тодиківські читання. Збірка тез наукових 
доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (26–27 жовтня 2018 року) 
/ За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого. — Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2018. – С. 68-69. 
(0,12 друк. арк.) 

2) До питання про природу локальних правових актів // Проблеми вдосконалення 
приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних 
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цивільних та сімейних пра в: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 
пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р.). – Харків, 
2018 (в редакції), (0,3 друк. арк.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – не отримував. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 

держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації. – ні. 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор. – відсутній. 

 
_________ к.ю.н., доц. О.В. Пушняк  

 
Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 28 листопада 2018 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин 


