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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 –  «Правові 

норми: теоретичне дослідження та їх інтерпретація», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –  «Правові 

норми: теоретичне дослідження та їх інтерпретація», 2,3 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи підручника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

- Здійснено загальнотеоретичне дослідження норм права. Розвинуто 

положення щодо поділу ознаки норм права на загальні ознаки, притаманні всім 

соціальним нормам, а отже і правовим, як їх різновиду; специфічні ознаки норм 

права, як правового явища. Визначено, що норми права є закріпленим 

обов’язковим правилом загального характеру, що визначає зразок належної чи 

дозволеної поведінки або наслідки його порушення, ефективна дія якого 

забезпечується державою. 

- Встановлено, що норми права регулюють суспільні відносини, які є 

найбільш значущими для існування та функціонування соціуму. У зв’язку з цим 

відносини, які підлягають правовій регламентації, мають відповідати певним 

критеріям. Вони повинні: бути соціально значущими; піддаватися зовнішньому 

контролю, оскільки право регламентує тільки зовнішні відносини людей, 

обмежує їх зовнішню свободу; потребувати впливу держави шляхом 

офіційного закріплення прав і обов’язків їх учасників, а також встановлення 

юридичних санкцій; порушення або навіть загроза їх порушення має тягти 

шкідливі наслідки, причому шкода від такої поведінки має бути істотною для 

правопорядку. 

- Проаналізовано структуру норми права. Визначено, що в найзагальнішому 

вигляді правові норми викладаються за формулою: «S може (повинен) P», де S 

означає суб’єкта в певній життєвій ситуації, а Р – вид поведінки (дозволеної, 

забороненої чи зобов’язуючої). При цьому досліджено двочленну та тричленну 

структуру норм, на підставі чого встановлено, що тричленна норма – це 

ідеальна або логічна норма, яка складається в уявленні насамперед 

правозастосовця задля правильної кваліфікації поведінки особи, притягнення її 

до відповідальності в разі вчинення протиправного діяння і загалом 

остаточного врегулювання суспільних відносин. Щодо двочленної структури 

норми права, то її визначено як техніко-юридичну. Крім цього, особливості 

двочленної структури розглянуто відповідно до того, яку функцію вона виконує 

– регулювання чи охорону суспільних відносин. 

- принципи права визначені як найбільш загальні й стабільні, 

фундаментальні, імперативні положення, які виступають засадами виникнення, 

розвитку та функціонування права, а також втілюють у ньому найважливіші 

загальнолюдські цінності. Встановлено, що до загальних принципів права слід 
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віднести принципи законності, правової визначеності, розумності, 

добросовісності, пропорційності. Критерієм же визнання принципу як 

загального, визначено те, що завдяки йому в праві втілюються загальнолюдські 

цінності. 

5. – 7. – 

8. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах: 

- Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. 

Право і неправо», м. Харків, 18–19 вересня 2020 р. 

9. Видавнича діяльність: 

Підручники: 

Загальна теорія права: підручник / [О. В. Петришин, Д. В. Лук’янов, С. І. 

Максимов, В. С. Смородинський та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. – Харків : 

Право, 2020, 568 с. (особистий внесок 2,3 друк.арк.) 

10.  – 14. –  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

- Реалізація спільних магістерських програм з Університетом Миколаса 

Ромеріса (м. Вільнюс, Литва): Міжнародне право / International Law; 

Європейське та міжнародне підприємницьке право / European and International 

Business Law. 

16. – 18. – 

 

 

__________ доц. Сергій Прийма 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 

 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   __________ проф. Олександр Петришин 

 


