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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Обов’язковість 

правової доктрини та її джерельне значення», 1,5 друк. арк.   
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Обов’язковість 

правової доктрини та її джерельне значення», 1,5 друк. арк.  
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Обґрунтовано, що серед багатьох чинників, які детермінують і спрямовують 
процес творення, здійснення й застосування правових норм, важливе місце займає 
правова доктрина – вона супроводжує і безпосередньо впливає на життя права. 
Встановлено, що у сфері правозастосування, у діяльності органів конституційної 
юстиції використовуються аргументи та положення, що походять не від офіційного 
джерела. В дійсності коло суб’єктів, які фактично визначають зміст права, виходить 
за межі, що окреслені догматичним вченням. Це також можуть бути особи, які 
формально не належать до суб’єктів правотворення. Ця обставина уможливлює 
віднесення до творців права в широкому сенсі і представників наукової еліти, думка 
яких є авторитетною в юридичній спільноті. 

Розглядаючи справи, які не можуть бути вирішені шляхом механічного 
застосування правових норм, суди іноді створюють нові правоположення — таким 
чином вони “добудовують” право, адаптуючи його до умов сучасного життя. 
Визначивши загальну логіку побудови певних правових інститутів, суддя включає до 
них відсутню ланку. При чому судова правотворчість обмежена доктринальними 
рамками: суддя не в довільному порядку створює правоположення, а скоріше виявляє 
їх в тілі загальноприйнятої доктрини і надає їм формально-визначеного вигляду. 

Також висувається думка про те, що правова доктрина не тільки допомагає суддям, 
а й певним чином обмежує (стримує) їх при реалізації дискреційних повноважень. Те, 
що певні наукові положення отримали визнання і підтримку юридичної спільноти, 
вважаються авторитетними і переконливими істотно впливає на суддів, котрі 
апелюють до них з метою легітимізувати свої рішення. Це є джерелом специфічної 
зобов’язуючої сили правової доктрини, подібної до сили норм «м’якого» 
міжнародного права. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 
Активна участь України у євроінтеграційних процесах, тісна співпраця з 

міжнародними організаціями дають можливість значно збагатити вітчизняну 
юриспруденцію за рахунок здобутків європейської і світової правової думки. Одним з 
таких здобутків є рух до визнання правової доктрини як чинника, що істотно впливає 
на нормотворчу, правозастосовну і правотлумачну діяльність. У зв’язку з цим 
актуальним є уточнення місця і ролі правової доктрини у вітчизняній правовій 
системі, визначення її джерельного значення. Аналіз юридичної практики доводить, 
що суб’єкти правозастосування все частіше звертаються до правової доктрини, що   
актуалізує необхідність вироблення рекомендацій і пропозицій щодо коректного 
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оформлення посилань на доктринальні джерела в юридичних актах. 
5. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні дискусії як фактор 
розвитку правової доктрини та законодавства», м. Київ, 13-14 квітня 2018 р. 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової системи 
України в умовах сьогодення», м. Харків, 4-5 травня 2018 р. 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція юридичної науки і 
практики як основа сталого розвитку правової системи», м. Дніпро, 8-9 листопада 
2018 р. 

9. Видавнича діяльність: 
Статті: 

1) Legal doctrine: aspects of understanding // Проблеми законності : зб. наук. пр. - 
Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. – Вип. 141. – С. 8–21 (0, 75 
друк. арк.). 
Тези: 

1) Правова доктрина: аспекти розуміння // Юридичні дискусії як фактор розвитку 
правової доктрини та законодавства, м. Київ, 13-14 квітня 2018 р., 0,25 друк. арк.  

2) Правова доктрина як джерело права // Розвиток правової системи України в 
умовах сьогодення, м. Харків, 4-5 травня 2018 р., 0,2 друк. арк. 

3) Правова доктрина: сутнісні ознаки // Інтеграція юридичної науки і практики як 
основа сталого розвитку правової системи», м. Дніпро, 8-9 листопада 2018 р., 0,3 
друк. арк. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 
даних. 

1. Legal doctrine: aspects of understanding  // Проблеми законності : зб. наук. пр. - 
Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. – Вип. 141 (0, 75 друк. арк.). 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща) 
«EBSCO Publishing, Inc» (США), «Information Matrix for the Analysis of Journals» 
(MIAR) (Іспанія); Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) 
(Німеччина), РІНЦ (Російська Федерація). 

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 
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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., ас. І.В. Семеніхін 

 
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 


