
НДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 
1. Петришин Олександр Віталійович 
2. 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. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів: 

1. Експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до статті 37 ЗУ 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо відновлення права подавати для 
обчислення пенсії довідки про заробіток за будь-які 60 місяців роботи підряд до 
01.07.2000 р. (№ 238 від 13.02.2017); 

2. Експертний висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування 
напівпровідникових виробів» (№ 306 від 02.03.2017); 

3. Експертний висновок щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо передачі майна та комунальної власності)» (№ 304 
від 02.03.2017); 

4. Науково-консультативний висновок щодо проектів ЗУ «Про державну мову», 
«Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших 
мов в Україні», «Про мови в Україні» (№ 295 від 28.02.2017); 

5. Науково-консультативний висновок до проекту ЗУ «Про забезпечення 
державної підтримки заходів з розвитку, популяризації та захисту російської мови, 
інших мов національних меншин в Україні» (№ 294 від 28.02.2017); 

6. Експертний висновок до проекту ЗУ «Про авторське право на тексти 
законодавчих актів» (№ 308 від 02.03.2017); 

7. Експертний висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних 
значень» (№ 318 від 09.03.2017); 

8. Експертний висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної 
(промислової) власності» (№ 317 від 09.03.2017); 

9. Правовий висновок щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до п. 6 розділу VІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» (№ 316 від 06.03.2017); 

10. Експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до статті 11 ЗУ 
«Про державні нагороди України» (№ 314 від 06.03.2017); 

11. Науковий висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття ЗУ «Про 
внесення змін до статті 15 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» (№ 369 від 04.04.2017); 

12. Висновки до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
перейменування географічних об’єктів шляхом зміни походження (етимології) назви 
географічного об’єкту з залишенням незмінним написанням цієї назви» та проекту ЗУ 
«Про внесення змін до деяких ЗУ щодо забезпечення перейменування географічних 
об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних 
громад» (№ 490 від 27.04.2017); 



 2 

13. Експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до статті 46 ЗУ 
«Про запобігання корупції щодо внесення до декларації даних про лікування та/або 
навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та їх близьких осіб» (№ 566 від 30.05.2017); 

14. Експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за обігом 
генетично модифікованих організмів (№ 595 від 12.06.2017); 

15. Експертний висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відновлення прав працюючих пенсіонерів на 
отримання пенсії» (№ 312 від 03.03.2017); 

16. Пропозиції та зауваження до положення про Національний фонд досліджень 
(№ 941 від 03.11.2017); 

17. Науково-консультативний висновок до проекту Закону про внесення змін до 
ЗУ «Про освіту» щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин (№ 963 
від 07.11.2017); 

18. Експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про стандартизацію» (№ 933 від 
31.10.2017); 

19. Зауваження та пропозиції до проекту ЗУ «Про юридичну (правничу) освіту і 
загальний доступ до правничої професії» (№ 977 від 10.11.2017). 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: 

Консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 
України. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян: 
 1. Правовий висновок заступнику Голови Національного агентства з питань 
запобігання корупції (Радецький Р.С.); 
 2. Відповідь на запит Харківського регіонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові України (Бєлова Л.О.); 
 3. Науково-правове експертне дослідження на запит ПАТ «Полтавський 
гарничо-збагачувальний комбінат» (Лотоус В.В.); 
 4. Науково-практичний висновок на запит адвоката Біловуса Р.В.; 
 5. Висновок щодо порядку визнання суб’єкта службовою особою підприємства, 
установи, організації Начальнику слідчого управління фінансового розслідування ГУ 
ДФС у Тернопільській обл. Буць О.О.; 
 6. Зауваження та пропозиції до проекту Концепції міграційного кодексу України 
(№ 594 від 09.06.2017). 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. ХVII Міжнародний науковий конгрес: «Публічне управління ХХІ століття: 
традиції та інновації» м. Харків, 27 квітня 2017 р. 

2. Міжнародний симпозіум «Міжнародні та національні наукові організації як 
фактор формування глобальної наукової спільноти» 15-17 травня 2017 року, м. Київ; 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина та юридична 
практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності» м. Київ, 26 травня 
2017 року; 

4. Другий конгрес Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів 
Балтійського та Чорного морів «Роль конституційних судів у тлумаченні положень 
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національних конституцій в контексті загальновизнаних принципів і норм міжнародного 
права та права ЄС, рішень міжнародних судів» м. Харків, 1-2 червня 2017 р. 

5. Міжвідомча науково-практична конференція «Тіньова економіка: світові 
тенденції та українські реалії» м. Київ, 23 червня 2017 р. 

6. Перший Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 
сталого розвитку у глобалізованому світі» м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р. 
9. Видавнича діяльність: 
 1. Юридична деонтологія: посібник для підготовки до заліків та іспитів / О.В. 
Петришин, О.В. Зінченко. – Харків: Право, 2017. – 84 с. (4,9 друк. арк., особистий 
внесок – 2,45 друк. арк.). 
 Статті до енциклопедій: 
 1. Петришин О.В. Інтегративна юриспруденція // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: С.І. Максимов (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.2 : 
Флософія права. – С. 306-310 (0,3 друк. арк.). 

2. Петришин О.В. Вісник Національної академії правових наук України // Велика 
українська юридична енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – 
Х.: Право, 2017. – Т.3 : Загальна теорія права. – С. 38-39 (0,1 друк. арк.). 

3. Петришин О.В. Горшеньов Віктор Михайлович // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3 : 
Загальна теорія права. – С. 71-72 (0,1 друк. арк.). 

4. Петришин О.В. Держава // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
[редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3 : Загальна теорія 
права. – С. 89-92 (0,2 друк. арк.). 

5. Петришин О.В. Державний суверенітет // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3 : 
Загальна теорія права. – С. 100-103 (0,2 друк. арк.). 

6. Петришин О.В. Заєць Анатолій Павлович // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3 : 
Загальна теорія права. – С. 141-143 (0,2 друк. арк.). 

7. Петришин О.В. Колодій Анатолій Миколайович // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3: 
Загальна теорія права. – С. 238-239 (0,1 друк. арк.). 

8. Петришин О.В. Компетенція // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 
т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3 : Загальна теорія 
права. – С. 240-242 (0,2 друк. арк.). 

9. Петришин О.В. Механізм держави // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3: 
Загальна теорія права. – С. 279-283 (0,3 друк. арк.). 

10. Петришин О.В. Оніщенко Наталія Миколаївна // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3: 
Загальна теорія права. – С. 382-383 (0,1 друк. арк.). 

11. Петришин О.В. Повноваження // Велика українська юридична енциклопедія: у 
20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3: Загальна теорія 
права. – С. 416-418 (у співав., 0,2 друк. арк.). 

12. Петришин О.В. Поділ влади // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 
т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3: Загальна теорія 
права. – С. 418-422 (0,2 друк. арк.). 
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13. Петришин О.В. Право // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
[редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3: Загальна теорія права. 
– С. 441-447 (0,3 друк. арк.). 

14. Петришин О.В. Правовий режим // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3: 
Загальна теорія права. – С. 530-533 (0,2 друк. арк.). 

15. Петришин О.В. Шевчук Станіслав Володимирович // Велика українська 
юридична енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 
2017. – Т.3: Загальна теорія права. – С. 841-842 (0,1 друк. арк.). 

16. Петришин О.В. Щорічник українського права // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – Х.: Право, 2017. – Т.3: 
Загальна теорія права. – С. 845 (0,1 друк. арк.). 

Статті: 
1. Система права: загальнотеоретична характеристика / О. В. Петришин, С. П. 

Погребняк // Право України. - 2017. - N 5. - С. 9-17. - Бібліогр.: с. 16 (0,3 друк. арк.). 
2. Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження / Лемак В. 

В., О. В. Петришин,// Вісник Національної академії правових наук України - 2017. - N 2. 
- С. 79-88 (0,4 друк. арк.). 

3. Національна академія правових наук України /О. В. Петришин // World city – 
август-сентябрь 2017. - N 6. - С. – 12-13 (0,1 друк. арк.). 

4. Праворозуміння у вітчизняній юриспруденції: на шляху до інтегративного 
підходу /О. В. Петришин// Публічне право (науково-практичний юридичний журнал). - 
N 3 (27) / 2017 р. - С. – 9-17 (0,4 друк. арк.). 

5. Доповідь президента Національної академії правових наук України О. В. 
Петришина про основні результати діяльності академії у 2016 р. / О. В. Петришин // 
Національна академія правових наук України. Вісник Національної академії правових 
наук України: зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Харків : Право, 2017. - 2017. 
№1 (88). - С. 8-16 (0,4 друк. арк.). 
9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних. 
 1. Система права: загальнотеоретична характеристика / О. В. Петришин, С. П. 
Погребняк // Право України. - 2017. - N 5. - С. 9-17. - Бібліогр.: с. 16 (0,3 друк. арк.) – 
Міжнародні наукометричні бази даних «Index Copernicus International» (Польща), 
«EBSCO Publishing, Inc.» (США), «Hein Online» (США). 

2. Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження / Лемак В. 
В., О. В. Петришин,// Вісник Національної академії правових наук України - 2017. - N 2. 
- С. 79-88 (0,4 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща). 
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. Членство у спеціалізованих вчених радах: 



 5 

 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; 
– Член комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

1. Доктор юридичних наук – Подорожна Тетяна Станіславівна, тема: «Правовий 
порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації»; 

2. Кандидат юридичних наук – Корольова Юлія Володимирівна, тема: 
«Соціально-політичні та теоретико-правові аспекти системності джерел права»; 

3. Кандидат юридичних наук – Свириденко Ганна Вікторівна, тема: «Правомірна 
поведінка: теоретико-прикладні засади». 
13. Підготовка відгуків на автореферати: 

доктор юридичних наук – 4 
кандидат юридичних наук – 2 

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), Талліннською 
школою права (м. Таллінн, Естонія). 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та проблеми сталого 
розвитку в глобалізованому світі» (3-6 жовтня 2017 р.) 
18. Відзнаки та нагороди, отримані у звітному році: 

Нагороджено нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду 
України» за особистий внесок у розбудову правової держави, утвердження принципів 
верховенства права, високий професіоналізм, значні успіхи у підготовці 
висококваліфікованих фахівців у галузі права та вагомий внесок в організацію і 
проведення Другого конгресу Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів 
Балтійського та Чорного морів «Роль конституційних судів у тлумаченні положень 
національних конституцій в контексті загальновизнаних принципів і норм міжнародного 
права та права ЄС, рішень міжнародних судів». 
 

_________ проф. О.В. Петришин 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від 30 листопада 2017 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії держави і права    _________ проф. О.В. Петришин 


