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ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
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1. Прийма Сергій Васильович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і філософії права; 

заступник декана господарсько-правового факультету. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Норми права: їх 

загальна характеристика і тлумачення», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Норми права: їх 

загальна характеристика і тлумачення», 1,5 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: використовуються під час проведення 

семінарських занять, викладені в підручнику, наукових статтях, тезах наукових 
доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
- здійснено дослідження принципу доцільності інтерпретаційно-правової 

діяльності. Встановлено, що принцип доцільності реалізується в різних галузях та 
інститутах права. Зокрема, у цивільному процесуальному праві на ньому ґрунтуються 
такі процедури судочинства як огляд, зберігання та забезпечення доказів, 
призначення й проведення експертизи, об’єднання і роз’єднання позовів. Також 
відмічено, що принцип доцільності має важливе значення при покаранні особи, тобто є 
засадою юридичної відповідальності. У цій сфері вона полягає в індивідуалізації 
заходів стягнення або покарання залежно від тяжкості правопорушення, з 
урахуванням особистості правопорушника, його матеріального статку, обставин 
вчинення діяння. Принцип доцільності також означає відповідність обраного заходу 
впливу цілям відповідальності. 

- Наголошено, що головна ідея принципу доцільності правотлумачення полягає в 
тому, що акт не повинен бути інтерпретований у такому сенсі, за яким він буде 
визнаний безцільним, тобто акт не можна тлумачити поза тією метою, задля 
досягнення якої він був прийнятий. Також у статті доводиться, що особливим засобом 
встановлення мети певної норми є телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення. 
Серед вимог принципу доцільності називаються прагнення до суспільної користі та 
обов’язковість застосування контрольної перевірки інтерпретаційних висновків. 

- Досліджено принципу своєчасності тлумачення права. Відзначено, що за 
допомогою принципу своєчасності суб’єкт може уникнути затримки у прийнятті 
відповідних рішень, адже уповільнення розв’язання нагальних соціальних і особистих 
проблем призводить до розчарування громадськості та недовіри з боку населення до 
державних інституцій. 

- Відмічено, що головна ідея принципу своєчасності правотлумачення полягає в 
тому, що він містить вимогу до інтерпретатора враховувати часовий вимір своїх дій 
та пам’ятати, що отримання інтерпретаційних висновків є важливим і актуальним 
саме у певний час, не раніше і не пізніше. Іншими словами, ця засада зобов’язує 
суб’єкта тлумачення відчувати час та усвідомлювати небезпеку, насамперед, 
зволікання. Разом з цим зауважено, що недотримання своєчасності настає також у 
випадку передчасного здійснення інтерпретації, оскільки у цьому разі існує реальна 
загроза зниження чи втрати якості інтерпретаційних висновків. 
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8. Участь у конференціях, семінарах: 
1) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: 

мінливий концепт у минулому світі», м. Харків, 19-20 квітня 2019 р.; 
2) ІІІ Харківський міжнародний юридичний Форум, м. Харків, 24-28 вересня 2019р. 

9. Видавнича діяльність: 
Статті: 

1) Принцип своєчасності інтерпретації норм права Вчені записки Таврійського 
національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2019. Т. 
30 (69). № 6 (особистий внесок – 0,6 друк. арк.); 

2) Принцип доцільності тлумачення права Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції. 2019. № 6. (особистий внесок – 0,9 друк. арк.). 
Підручники: 

Підготовлені в підручник «Теорія права»: розділ розділ «Принципи права», 
«Норми права» (у співавт.) та «Колізії та прогалини в законодавстві» (у співавт.). 
Навчальні посібники: 

Підготовлені та направлені в редакцію терміни до енциклопедичного словника 
«Соціологія права: енциклопедичний словник» «Зловживання правом» і «Законність». 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших науко метричних базах 
даних: 

1) Принцип своєчасності інтерпретації норм права Вчені записки Таврійського 
національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2019. Т. 
30 (69). № 6 (Міжнародна науковометрична база даних «Index Copernicus» (Польща)); 

2) Принцип доцільності тлумачення права Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції. 2019. № 6 (Міжнародна науковометрична база даних «Index 
Copernicus» (Польща)). 

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. 

Магістерські програми двох дипломів спільно з Університетом М. Ромеріса 
(Литва). 
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. – відсутні. 
 
 

_________ доц. С.В. Прийма 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 02 грудня 2019 р. 

 
Завідувач кафедри 
теорії і філософії права     _________проф. О. В. Петришин 
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Додаток № 1 
№ 
з/п Назва виду роботи Години 

3 

1) Принцип своєчасності інтерпретації норм права Вчені записки 
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. 
Серія «Юридичні науки». 2019. Т. 30 (69). № 6 (Міжнародна 
науковометрична база даних «Index Copernicus» (Польща)) 
(особистий внесок – 0,6 друк. арк.). 
2) Принцип доцільності тлумачення права Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6 (Міжнародна 
науковометрична база даних «Index Copernicus» (Польща)) 
(особистий внесок – 0,9 друк. арк.). 

300 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 
Статті: 
1) Гоцкалюк І. П. Правове виховання молоді як фактор розбудови 
української держави. Журнал східноєвропейського права –
 студентка 2 курсу 3 групи господарсько-правового факультету; 
2) Вертегел Є.П., Куртіш Л. А. Зловживання правом: теоретично-
правове дослідження. Молодий вчений – студентки 1 курсу 1 групи 
господарсько-правового факультету 

60 

 Всього: 360 

 


