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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: «Перспективна дія в 

часі судових рішень у системах прецедентного права», 1,5 друк. арк.  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Перспективна дія в 

часі судових рішень у системах прецедентного права», 1,6 друк. арк.  
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень.  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проблема вибору напрямку дії в часі прецедентного права достатньо складна і 
далека від остаточного вирішення. Вона виявляє конфлікт між такими ключовими 
цінностями, як правова визначеність, рівність, справедливість, піднімає питання 
поділу державної вдади. Американські суди по-різному вирішують проблему 
співвідношення між ними. Окрім того, проблема є відображенням актуальності 
питань праворозуміння, природи прецедентних правил та ролі судді в функціонуванні 
права, продовженням протистояння між судддівським активізмом та судддівським 
самообмеженням. 

Поширене у США обгрунтування неможливості відходу від ретроактивності на 
основі природи судової правотворчості виглядає досить суперечливим, виказуючи 
апелювання до деклараторної теорії прецеденту. У континентальних правових 
системах певним відповідником таких аргументів може виступати традиційне 
бачення судових правових позицій як ретроактивних через їхній правотлумачний чи 
правозастосовний характер. При цьому і сучасній американській юриспруденції, і 
сучасному континентальному правознавству складно повністю переосмислити та 
реформувати свої традиційні підходи до ретроактивності судових рішень.  

У той же час аргументи на користь можливості обирати проспективність (засновані 
на принципах неретроактивності та правової певності) багато в чому подібні в обох 
правових традиціях.  

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

1) XXІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Теорія та практика 
сучасної юриспруденції», м. Харків, 15 грудня 2019 року.  

9. Видавнича діяльність: 
Статті:  

Дія у часі судового прецеденту: досвід США // Теорія і практика правознавства. – 
2019. – Вип. 1 (15). – С. 1–25. (1,35 друк. арк.)  
Тези:  

До питання про судову правотворчість // Теорія та практика сучасної 
юриспруденції. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень XXІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (Харків, 15 грудня 2019 р.). – Харків, 2019 (в 
редакції). 0,25 друк. арк.  

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



Дія у часі судового прецеденту: досвід США // Теорія і практика правознавства. – 
2019. – Вип. 1 (15). – С. 1–25. (1,35 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. – відсутні. 
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