
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 

 
1. Смородинський Віктор Семенович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Проблеми 
ефективності національної правової системи», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Проблеми 
ефективності національної правової системи», 4,8 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень, статті до Великої української юридичної енциклопедії. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше поставлено та проаналізовано проблему ефективності національної 
правової системи, досліджено правове регулювання зв’язків між елементами правової 
системи з метою досягнення достатнього рівня її ефективності. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародний конгрес європейського права, м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р. 
2) Другий конгрес 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», м. Харків, 1-2 червня 2017 р, 

Національна презентація документа Венеціанської комісії «Rule of Law Checklist», 
м. Київ, 26 червня 2017 р. 

3) Міжнародна конференція «Суди і вирішення спорів у режимі он-лайн: 
покращення доступу до правосуддя в Україні» (програма USAID «Нове правосуддя»), м. 
Київ, 19-20 вересня 2017 р. 

4) IX Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські 
ініціативи», м. Харків, 22 вересня 2017 р. 

5) Перший Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 
сталого розвитку у глобалізованому світі», м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р. 

6) Міжнародний Круглий стіл «Єдиний державний кваліфікаційний іспит як 
передумова доступу до правничої професії: зарубіжний досвід та способи впровадження 
в Україні», м. Харків, 04 жовтня 2017 р. 

7) Міжнародна зарубіжна конференція «Роль академічних та  релігійних лідерів у 
розв’язанні проблеми біженців», м. Братислава, Словацька Республіка, 27 жовтня 2017 
р. 

8) VI Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини: Право 
на справедливий суд, м. Львів, 10-12 листопада 2017 р. 
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9) II Міжнародний Круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-
юридичні та політологічні виміри» (з нагоди 120-річчя від дня народження професора 
Герша Лаутерпахта — першого наукового проектанта Загальної декларації прав 
людини), м. Львів, 24-26 листопада 2017 р. 
9. Видавнича діяльність: 

Смородинський В. С. Ефективність національної правової системи України як 
умова її інтеграції в європейський правовий простір / В. С. Смородинський // 
Міжнародний конгрес європейського права : збірн. наук. праць (м. Одеса, 21-22 квітня 
2017 р.). — О. : Фенікс, 2017. — С. 239-244 (0,4 д. а.). 

Смородинський В. С. Фрідріх Авґуст фон Гаєк / Велика українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. Т. 2: Філософія права / редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін. — 
Х. : Право, 2017 — С. 118-122 (0,3 д. а.). 

Смородинський В. С. Карл Шмітт / Велика українська юридична енциклопедія : у 
20 т. Т. 2: Філософія права / редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін. — Х. : Право, 2017 — 
С. 1069-1074 (0,4 д. а.). 

Smorodynskyi V. European Legal Values and Their Perception by the Legal System of 
Ukraine // Yearbook of Ukrainian law : Coll. Of scientific papers. – Kh. : Law, 2017. — № 9. 
— С. 69-77 (0,6 д. а.). 

Смородинський В. С. Правове регулювання / Велика українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова) та 
ін. — Х. : Право, 2017. — С. 516-522 (0,5 д. а.). 

Смородинський В. С. Ефективність правового регулювання / Велика українська 
юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин 
(голова) та ін. — Х. : Право, 2017. — С. 123-125 (0,2 д. а.). 

Смородинський В. С. Систематизація законодавства / Велика українська 
юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин 
(голова) та ін. — Х. : Право, 2017. — С. 718-719 (0,1 д. а.). 

Смородинський В. С. Кодифікація законодавства / Велика українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова) та 
ін. — Х. : Право, 2017. — С. 232-235 (0,3 д. а.). 

Смородинський В. С. Облік, інкорпорація та консолідація законодавства / Велика 
українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. 
Петришин (голова) та ін. — Х. : Право, 2017. — С. 372-375 (0,3 д. а.). 

Смородинський В. С. Судова влада / Велика українська юридична енциклопедія : 
у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін. — Х. : Право, 
2017. — С. 762-772 (0,8 д. а.). 

Смородинський В. С. Юридична практика / Велика українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова) та 
ін. — Х. : Право, 2017. — С. 872-880 (0,7 д. а.). 

Смородинський В. С. Мішані правові системи / Велика українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова) та 
ін. — Х. : Право, 2017. — С. 298-301 (0,2 д. а.). 
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Смородинський В. С. Правові учення / Велика українська юридична енциклопедія 
: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін. — Х. : 
Право, 2017. — С. 536-541 (0,4 д. а.). 
10. Членство у редколегіях: 

1) Член редколегії тому 3 «Загальна теорія права» Великої української юридичної 
енциклопедії у 20 томах (Х. : Право, 2017. — 952 с.). 

2) Член редколегії часопису «Філософія права і загальна теорія права» (щорічне 
періодичне видання). 
12. Опонент кандидатської дисертації М. В. Серебра «Сучасна держава як цінність: 
загальнотеоретичне дослідження», м. Одеса, 30 травня 2017 р. 
13. Підготовка відгуків на автореферати: докторські — 1, кандидатські — 2. 
15. Співробітництво із закордонними організаціями: 

Співробітництво з Радою Європи у міжнародному проекті «Права біженців і 
внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації». 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: 

Участь у IX Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. 
Харківські ініціативи», м. Харків, 22 вересня 2017 р. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь у Міжнародному дослідницькому проекті «Права біженців і внутрішньо 
переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації», Україна - 
Словацька Республіка. 
18. Отримані у звітному році відзнаки та нагороди: 

Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України. 
 
 

_________ доц. В.С. Смородинський 
 

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 


