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1. Семеніхін Ігор Вікторович. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Сутнісні ознаки 

правової доктрини, її роль та значення у діяльності судових органів», 1,5 друк. арк.   
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Сутнісні ознаки 

правової доктрини, її роль та значення у діяльності судових органів», 1,85 друк. арк.  
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Обґрунтовано, що правова доктрина як герменевтична, аргументативна, 
пояснювальна, нормативна дисципліна «сфокусована» на певній правовій системі – 
вона описує, систематизує, удосконалює позитивне право, що діє в межах останньої. 
Доктрина має герменевтичну природу – її буття пов’язане з інтерпретацією 
(доктринальним тлумаченням) правових текстів та осмисленням змісту закріплених у 
них приписів. Правова доктрина певним чином описує за допомогою дескриптивних 
тверджень норми, галузі, інститути права і пояснює, чому вони існують у суспільстві, 
або, точніше кажучи, чому певні правила є валідними правовими нормами у даному 
соціумі. Водночас доктрина не тільки описує, а також формує певні нормативні 
позиції, несе в собі як фактичний (онтологічний), так і контрфактичний зміст. Цей 
аспект доктрини, як і належне, що вона виражає, є результатом оцінки діючого права. 
Зв'язок нормативної складової правової доктрини та сфери належного пролягає 
насамперед через цінності, до яких апелюють науковці, формулюючи свої оціночні 
(нормативні) судження. Зроблено висновок, що правова доктрина включає положення 
de lege lata і de lege ferenda, містить елемент як сущого, так і належного. 

Встановлено, що доктрина завжди існує та розвивається у системі координат, які 
складаються під впливом правових традицій, світоглядних та культурно-духовних 
домінант соціуму. Останні значною мірою визначають змістове наповнення правової 
доктрини, що імпліцитно має аксіологічне навантаження та втілює перекладені 
юридичною мовою існуючі у суспільстві певні базові цінності, ідеали, котрі є 
надбанням його історичного досвіду. Окремо розроблено та запропоновано 
класифікацію правових доктрин. 

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

1) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір держави і права», 
м. Львів, 17-18 травня 2019 р. 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та проблеми 
організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення 
громадянського суспільства в Україні», м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 р. 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та національні 
правові виміри забезпечення стабільності», м. Львів, 20-21 квітня 2019 р. 

4) Міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини у 
сучасному світі», м. Одеса, 8-9- листопада 2019 р. 

5) Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: 
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сучасні проблеми та перспективи розвитку», м. Львів, 15-16 листопада 2019 р. 
9. Видавнича діяльність  

Статті: 
Семеніхін І.В. Теоретичні розуміння правової доктрини // Проблеми законності : 

зб. наук. пр. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. – Вип. 145. – С. 
36–50 (0, 85 друк. арк.). 
Тези: 

1) Семеніхін І.В. Смерть фізичної особи: доктринальний і нормативний аспекти // 
Сучасний вимір держави і права: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції м. Львів, 17-18 травня 2019 р, 0,2 друк. арк. 

2) Семеніхін І.В. Правова доктрина як герменевтична і нормативна дисципліна // 
Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в 
умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 р., 0,2 друк. арк. 

3) Семеніхін І.В. Право нації на самовизначення у сучасній доктрині і практиці 
міжнародного права // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення 
стабільності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 
квітня 2019 р., 0,2 друк. арк. 

4) Семеніхін І.В. До питання про обов’язковість положень правової доктрини // 
Права та обов’язки людини у сучасному світі: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, м. Одеса, 8-9- листопада 2019 р., 0.2 друк. арк. 

5) Семеніхін І.В. Правова доктрина та юридична практика: окремі аспекти 
взаємодії //  Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 листопада 
2019 р., 0,2 друк. арк. 

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

Семеніхін І.В. Теоретичні розуміння правової доктрини  // Проблеми законності : 
зб. наук. пр. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. – Вип. 145. – С. 
36–50 (0, 85 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.  – 18.  –  
 

_________ ас. І.В. Семеніхін 
 

 
Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від 30 листопада 2019 р. 

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