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4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Дія в часі 

прецедентного права у правовій системі Англії», 1,7 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Опис ролі судів у країнах англо-американської правової сім’ї за допомогою 

деклараторної теорії чи, навпаки, на основі твердження про відкидання 

деклараторної теорії є певним категоричним спрощенням. Попри визнання, що 

суди творять право, ситемі загального права складно позбутися цієї теорії. 

Остання досить міцно вкорінена в традицію англо-американської правової сім’ї 

та має певну практичну користь. Відтак, загальне право продовжує зберігати 

свій зв’язок з переосмисленими ідеями цієї теорії. Це можна вбачати в тому, що 

створювані судами норми є узгодженим з чинним правом його зазвичай 

помірним розвитком, конкретизацією його засад, мають зворотну дію в часі. 

При цьому відповідні погляди піддаються поступовим змінам настільки, 

наскільки правова система готова до змін. Десь така готовність більша, і 

визнання правотворчої ролі судів знаходить своє продовження у поширенні 

застосування проспективності прецедентів чи у визнанні за вищим судовими 

інстанціями повноваження відступати від своїх прецедентів, чи у проявах 

суддівського активізму. Десь вона менша, настільки, що може давати підстави 

продовжувати використовувати посилання на деклараторну теорію та 

застосовувати її ідеї. Загалом характер переходу від ідей деклараторної до ідей 

правотворчої теорії ілюструє відому тяглість, наступність прецедентного права. 

5.  – 7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна юридична науково-практична конференція «Актуальна 

юриспруденція» на тему «Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, 

досягнення, перспективи», м. Київ, 10 грудня 2020 року. 

9. Видавнича діяльність:  

Статті: 

Деклараторна теорія загального права: минуле та сучасність // Теорія і 

практика правознавства. – 2020. – Вип. 2 (18). – С. 1–29. (1,5 друк. арк.) 

Тези: 

До питання про дію в часі рішень Конституційного Суду України // Права 

людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи: збірник 

матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальна 

юриспруденція» (м. Київ, 10 грудня 2020 року). 0,2 друк. арк. 
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних: 

Деклараторна теорія загального права: минуле та сучасність // Теорія і 

практика правознавства. – 2020. – Вип. 2 (18). – С. 1–29. (1,5 друк. арк.) – Index 

Copernicus, ERIH PLUS. 

10. – 18. –  
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