
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Петришин Олександр Віталійович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Президент Національної академії правових 
наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч 
науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
доктор юридичних наук, професор. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – відсутня. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – відсутня. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
1. ЗУ «Про розвиток галузевої науки» № 4237 від 16.03.2016 р. 
2. ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 5130-1 від 

15.09.2016 р.; 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 
1.Проект ЗУ «Про розвиток галузевої науки» № 4237 від 16.03.2016 р.; 
2.Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 5130-1 

від 15.09.2016 р.; 
3.Проект ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (поточна редакція 

20.10.2016); 
4.Проекти нормативних актів по імплементації Закону України «Про вищу освіту»; 
5.Проекти нормативних актів по імплементації ЗУ «Про наукову і науково-

технічну діяльність» (поточна редакція від 01.08.2016); 
6. Науково-експертний висновок на проект ЗУ «Про внесення змін до Закону 

України Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР на території 
України (№ 994 від 25.10.2016); 

7. Науково-експертний висновок на проект ЗУ «Про розвиток галузевої науки»(№ 
4237 від 16.03.2016 р.); 

8. Науково-експертний висновок на проект ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» (№ 5130-1 від 15.09.2016 р.). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 
6. Зв’язок з практикою: 

6.5 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
Науково-консультативний висновок за зверненням регіональної філії «Південна 
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (№ 1028 від 04.11.2016); 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1) Національний форум «Всеукраїнське громадське обговорення реформи 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» за участю 
Першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва (28 жовтня 2016 року) м. 
Харків; 
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2) Міжнародна науково-практична конференція: «Конституційна реформа 

в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки», 
За підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду (21-22 жовтня 2016 року); м. 
Харків; 

3) Урочисте засідання з нагоди 20-ї річниці Конституції України, яке проходило у 
Верховній Раді України 28 червня 2016 року; м. Київ; 

4) Спільне засідання президій Національної академії медичних наук, Національної 
академії педагогічних наук і Національної академії правових наук «Актуальні проблеми 
правової, медичної, психологічної та соціальної допомоги населенню на тимчасово 
окупованих територіях» (3 червня 2016 року); 

5) Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: 
європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19-20 
травня 2016 року) м. Харків; 

6) Круглий стіл за темою «Захист від ґендерної дискримінації в Україні: результати 
моніторингу судових рішень» (13 квітня 2016 року) м. Харків; 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Монографія: Модельні правові акти:теорія та практика реалізації / за ред.. 
Петришин О.В., Колодій О.А.- К.:Алерта, 2016.- 204с., 12,75 друк. арк. 

2. Cтаття: Петришин О.В. «Здобутки Національної академії правових наук 
України» //Вісник Національної академії правових наук України – 2016, – №9, с.24-26, 
0,2 друк. арк. 

Cтаття: Петришин О.В. «Судова практика як джерело права» // Право України, – 
2016, – №10, 0,5 друк. арк. 

- участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Юридична техніка і 
технологія: теорія та практика застосування» 29-30 вересня 2016 року у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. 

- Бюлетень Міністерства юстиції України: загальнодержавне науково-практичне 
фахове видання. Інтер’вю «Юриспруденція створює міцне підґрунтя для загальної 
культури особистості у сучасному світі». 4 квітня 2016 року 

- Участь у сесії НАН України та галузевих академій наук; Газета «Світ» № 33-34 
(925-926) вересень 2016 «Без української науки незалежна Україна не відбулась б» 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Є членом редколегій: 
– редколегія Вісника Національної академії правових наук України; 
– редколегія науково-практичного журналу Право України 
– редколегія журналу Проблеми законності. 
– редколегія науково-практичного журналу Юрист України. 
– редколегія науково-практичного журналу державне будівництво та місцеве 
самоврядування. 
– редколегія журналу Щорічник українського права 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Є членом спеціалізованої вчених ради: 
– Член спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національній юридичній академії 
України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових вчень. 
– Член Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України; 
– входить до складу ради Державного фонду фундаментальних досліджень, Ради 
державного фонду фундаментальних досліджень при Кабінеті Міністрів України та 
Конституційної Асамблеї; 
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– Член комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 
12. Був опонентом 4-х докторських дисертацій: 

1. Недюха Микола Петрович, тема: «Правова ідеологія українського суспільства»; 
2. Євграфова Єлизавета Павлівна, тема «Об’єктивність права: теоретико-прикладні 

засади»; 
3. Мельничук Олег Петрович, тема: «Теоретико-правовий аналіз діяльності 

релігійних організацій в демократичній державі»; 
4.Задорожня  Галина Володимирівни, тема: «Конституційно-правовий статус глави 

держави в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз» 
13.  Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

Докторських – 5; 
Кандидатських – 4 

14.  Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії) – ні 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Лодзький університет, Польща. У 2013 р. Національною академією правових наук 
України було укладено договори про академічне співробітництво з юридичним 
факультетом Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва), Університетом імені 
Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва), Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. 
Вільнюс, Литва), Університетом імені Миколи Коперника (Польща), Лодзинським 
Університетом (Польща) та Міжнародною організацією праці (Женева) 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

В Національній академії правових наук України пройшло засідання 
східноукраїнської панелі Національного форуму «Всеукраїнське громадське 
обговорення реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні» за участю Першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва (28 жовтня 
2016 року) 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та 
Науково-дослідного сектору. 

1. Міжнародна науково-практична конференція: «Конституційна реформа в 
Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» за 
підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду (21-22 жовтня 2016 року); 

2. Міжнародна конференція «Толерантність у транзитивних суспільствах: 
філософський, правовий , політичний, соціологічний виміри» (червень 2016). 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 29 листопада 2016 
р. 
 
Зав. кафедри 
теорії держави і права                        _____________проф. О. В. Петришин 
 


