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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Смородинський Віктор Семенович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Держава і 
правовий порядок» (1,5 друк. арк.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Держава і 
правовий порядок» (3,4 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

1) уперше досліджено межі правового регулювання суспільних відносин та зв’язок 
установлення й додержання цих меж з ефективністю правового регулювання та 
функціонування й розвитку національної правової системи України; 

2) уперше досліджено невідчужувані та невід’ємні права людини як правова 
цінність, важлива складова системи соціальних цінностей, визнаних та обґрунтованих 
європейською цивілізацією; з цієї точки зору продовжено дослідження й обґрунтування 
засадничих вимог забезпечення прав людини у процесі очищення публічної влади з 
урахуванням практики країн Центральної Європи; 

3) уперше таку засадничу європейську соціальну цінність, як толерантність, її 
правове забезпечення, розглянуто скрізь призму європейської та північноамериканської 
масової культури, зокрема західного кінематографу. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою –  немає. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах. 

1) ІV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування 
та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава 26 травня 2016 р.); 

2) Круглий стіл «Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти» (м. Одеса, 
19 липня 2016 р.); 

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

4) Літня школа із загальної теорії права та методики викладання (м. Львів, 15-19 
серпня 2016 р.); 

5) Науково-практичний семінар «Механізм врегулювання суперечок в рамках 
СОТ» (м. Харків, 4-5 жовтня 2016 р.); 

6) Науково-практичний семінар «Засоби торговельного захисту» (м. Харків, 5 
жовтня 2016 р.); 
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7) Міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні 
в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» (м. Харків, 
21-22 жовтня 2016 р.); 

8) Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та 
політологічні виміри» (м. Львів, 28-29 жовтня 2016 р.); 

9) Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні проблеми 
юриспруденції» (м. Ужгород, 17-19 листопада 2016 р.); 
9. Видавнича діяльність: 

1. Теорія держави і права : посібник для підготовки до державних іспитів / Д. В. 
Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, Г. О. Христова ; за заг. ред. О. В. 
Петришина. — 5-те ид., допов. і змінене. — Х. : Право, 2016. — 208 с. (11,3 друк.арк.). 
Статті: 

1. V. Smorodynskyi. Rregulation of Social Activity by Law / V. Smorodynskyi // 
Yearbook of Ukrainian law : Coll. Of scientific papers. – Kh. : Law, 2016. — № 8. — P. 20-
28. (0,6 друк. арк.). 

2. Смородинський В. Предмет і призначення історії правових учень як наукової та 
навчальної дисципліни / В. Смородинський // Філософія права і загальна теорія права. — 
2015. — № 1-2. — С. 409-417 (0,6 друк.арк.) (вийшов друком у 2016 р.). 

3. Смородинський В. С. Межі та ефективність правового регулювання: сучасний 
погляд на проблему / В. С. Смородинський // Правові засади гарантування та захисту 
прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доповідей і повідомл. ІV Міжнар. 
наук.-практ. конф. 26 травня 2016 р., м. Полтава / редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, 
Н. О. Гуторова та ін. — Х. : ТОВ «Видавництво прав людини», 2016. — С. 60-64 (0,5 
друк. арк.). 

4. Смородинський В. Відкритість до Інакшого (висвітлення проблем толерантності 
західним кінематографом) / В. Смородинський // Толерантність у транзитивних 
суспільствах: філософський, правовий, політичний, соціологічний виміри : Зб. наукових 
статей та есе / Упорядкування, наукове редагування і передмова О. Петришина, Д. 
Вовка, О. Уварової. — Х. : Юрайт, 2016. — С. 22-29 (0,5 дру. арк.). 

5. Смородинський В., Ярмак В. Європейські правові цінності та їх сприйняття 
правовою системою України // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 
самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки : тези доп. та наук. повідомл. 
учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 жовтня 2016 р.). — Х. : Право, 2016. — С. 
184-194 (0,6 друк. арк.). 

6. Смородинський В., Ярмак В. Права людини як європейська правова цінність // 
Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри : зб. статей, 
тез наук. доповідей і повідомлень Міжнародного круглого столу 28-29 жовтня 2016 
року, м. Львів / редкол.: Рабінович П. М., Гудима Д. А., Гончаров В. В. та ін. — Львів: 
Львівській національний університет імені Івана Франка, 2016. — (0,6 друк. арк.) (у 
ред.). 
10.  Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Член редколегії часопису «Філософія права і загальна теорія права» (додаток до 
часопису «Право України»). 
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11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 
13.  Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій – 4. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутні. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 
 
 

                             ________ доц. В. С. Смородинський 
 

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 
 
 


