
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 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. 

3. - 4. –  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: 
1. Науково-експертний висновок на проект Закону «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» 
(№87, від 19.01.2018). 

2. Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 
Митного кодексу України щодо сприяння міжнародній електронній торгівлі» (№91 
від 22.01.2018). 

3. Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 
Цивільного Кодексу України щодо регулювання правовідносин які виникають у 
випадку добросовісного набуття майна» (№94 від 23.01.2018). 

4. Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо недопущення відключення від теплопостачання об’єктів 
соціальної інфраструктури» (№103 від 24.01.2018). 

5. Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, 
журналістам, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим)» (№109 від 
29.01.2018). 

6. Експертний висновок до проекту Закону України «Про створення та 
виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки» (№116 від 31.01.2018). 

7. Експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних 
прав (№233 від 13.03.2018). 

8. Пропозиції до проекти Рекомендацій парламентських слухань на тему: 
«Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» 
(№399 від 22.05.2018). 

9. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізму запобігання корупції» 
(№435 від 04.05.2018). 

10. Науковий висновок на конституційне подання 48 народних депутатів України 
«Про освіту» (№694 від 27.09.2018). 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 
1) Позаштатний консультант Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування: 
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1. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування (прокуратури, суду), організацій та громадян: 
1. Правова оцінка щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення» та процедури його прийняття (Народному депутату України Вілкуму 
О.Ю.). 

2. Науковий висновок щодо можливості перерахунку раніше призначених пенсій 
прокурорсько-слідчим працівникам на підставі положення ч.13 ст. 50-1 ЗУ «Про 
прокуратуру» (Союз юристів України). 

3. Науково-правовий висновок для ПРАТ «ФЕД». 
4. Науковий висновок щодо порядку застосування положень п. 2 ч.5 ст.328 Кодексу 

адміністративного судочинства України (Касаційний адміністративний суд). 
5. Науковий висновок щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням норм 

права в процесі розгляду адміністративної справи № 522/2738/17 (касаційний 
адміністративний суд). 

6. Науковий висновок щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням норм 
права в процесі розгляду адміністративної справи №750/5074/17 (Касаційний 
адміністративний суд). 

7. Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
окремих положень ч.4 ст.8, 2 речення ч.4 ст.16 ЗУ «Про звернення громадян» 
(Конституційний Суд України). 

8. Пропозиції та зауваження щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень 4 абз. 1 част ст..208 Кримінального процесуального 
кодексу України (Конституційний Суд України). 

9. Науково-правовий висновок для адвоката Журкова В.І. 
10. Науково-правове дослідження для адвоката Мухіна М.М. 
11. Висновок щодо вимог до кандидатів на посаду помічника голови суду 

(Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області). 
12. Науково-правовий висновок на звернення судді-доповідача касаційного 

господарського суду Погребняка В.Я. (Верховний Суд). 
13. Науковий висновок щодо віднесення ПАТ «Укрзалізниця» до юридичних осіб 

публічного (приватного) права Національне агентство з питань запобігання корупції. 
14. Науково-консультативний висновок щодо проблемних питань, пов’язаних із 

розстроченням та відстроченням виконання судових рішень відповідного до ст..378 
Кодексу судових рішень відповідно до ст.378 Кодексу адміністративного судочинства 
України (ст.263 в редакції, що діяла до 15.12.2017 р.) у справах про стягнення 
податкового боргу з платників податку, порушених у листі судді КАС Пасічник С.С. 
(Касаційний адміністративний суд). 

15. Науковий висновок щодо проблемних питань, які виникають під час розгляду 
категорії справ, пов’язаних з визнанням протиправними дій (бездіяльності) 
уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання 
договору банківського вкладу (депозиту) нікчемним і зобов’язання ухвалити рішення 
про виключення вкладника до загального реєстру осіб, і мають право на отримання 
гарантованого відшкодування коштів за вкладом за рахунок Фонду (Касаційний 
адміністративний суд). 
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16. Науковий висновок щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням 
норм права в процесі розгляду адміністративної справи №148/625/17 (Касаційний 
адміністративний суд). 

17. Науковий висновок щодо питання: чи розповсюджується положення ст.. 184 
КЗпП України щодо заборони звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей, та 
осіб які перебувають у відпустці по догляду за дитиною на підставі ч. 7 ст.179 КЗпП 
України (Касаційний адміністративний суд). 

18. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду Гудими Д.А. (Верховний Суд). 

19. Науковий висновок щодо ч.5 ст.3 ЗУ «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 №317-VІІІ (Конституційний суд). 

7. Чи ви э депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування в тому числі робочих та дорадчих. – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 
1) Вступне слово на Міжнародному науково-практичному семінарі, присвяченого 

пам’яті професора Л.П. Юзькова «Людська гідність як конституційна цінність» (м. 
Київ, вул. Жилянська, 14;  30 березня 2018 року); (тема виступу: «Гідність як 
основоположна цінність прав людини»). 

2) Виступ на Парламентських слуханнях «Національна інноваційна система: стан 
та законодавче забезпечення розвитку» (21 березня 2018 року, м. Київ, пр. 
Перемоги,10). 

3)Вступне слово на Міжнародній конференції «Права біженців та внутрішньо 
переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації» (3-4 квітня 
2018 рік, м. Харків, вул.. Пушкінська, 70). 

4) Участь, Публічна презентація аналітичного дослідження за підсумками освітніх 
вимірювань «Стан юридичної освіти в Україні» із залученням керівників закладів 
вищої освіти, представників професійного правничого середовища та засобів масової 
інформації (30 березня 2018 року, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 16). 

5) Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Публічна служба і 
адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (5-6 липня 2018 року, м. Київ, вул.. 
Московська,8, корп. 5, під’їзд 2, конференц-зал). 

6) Участь у круглому столі «Правова наука та інноваційна діяльність в умовах євро 
інтеграційних процесів» (8.06.2018 м. Харків, НАПрНУ). 

7) Участь у міжнародній конференції «Реформування системи військової юстиції 
України: сучасний стан та перспективи» (29-30 травня 2018, Харікв). 

8) Участь у засіданні президії НАПрН України (15.06.2018, м. Київ, КРЦ). 
9) Вітальне слово на Всеукраїнському круглому столі з питань земельного, 

аграрного, екологічного права щодо оцінки впливу на довкілля (18 червня 2018 року у 
Київському регіональному центрі НАПрН України). 

10) Участь у семінарі «Сучасні проблеми конституціоналізму», присвячений 
пам’яті професора М.В. Цвіка (21.06.2018, м. Харків, НАПрНУ). 

11) Вступне слово на Міжнародному науковому семінарі «Конституційні цінності і 
права людини: виклики ХХІ століття (27 червня 2018 р. м. Київ, вул. Жилянська, 14, 
Конституційний Суд України) Організатори: Конституційний Суд України, 
Національна академія правових наук України за підтримки Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні. 
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12) Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Публічна служба і 
адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (5-6 липня 2018, м. Київ) 

13) Виступ на круглому столі «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: 
кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні» (14-15 вересня 2018 
року, м. Харків). 

14) Виступ. Парламентські слухання у верховній Раді України: тема «Національна 
інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» (м. Київ, 
21.03.2018). 

15) Участь у ІІ Міжнародному юридичному форумі (25-28.09.2018, м. Харків). 
16) Виступ на урочистому зібранні зі словами вдячності за увагу до Академії та її 

науковців, приуроченому 25-річчю НАПрНУ (29.29.2018, м. Харків) (присутній 
Президент України). 

9. Видавнича діяльність: 
Навчальні посібники: 

1) Правова карта сучасного світу [Текст] : навч. посіб. для студентів-магістрів 
юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко ; М-во освіти і 
науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 508 с. 

2) Порівняльне правознавство у таблицях [Текст] : навч. посіб. для юрид. вищ. 
навч. закл. і фак-тів / О. В. Петришин [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 164 с. 
Статті: 

1) Reforming Ukraine: Problems of Constitutional Regulation and Implementation of 
Human Rights [Текст] / O. Petryshyn, Oleh Petryshyn\\ Baltic Journal of European Studies\ 
vol. 8, No. 1 (24) Spring 2018\ Tallinn Law School\ - 63-75 (0,81 д.а.) (Scopus). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, Web of Science: 

1) Reforming Ukraine: Problems of Constitutional Regulation and Implementation of 
Human Rights [Текст] / O. Petryshyn, Oleh Petryshyn\\ Baltic Journal of European Studies\ 
vol. 8, No. 1 (24) Spring 2018\ Tallinn Law School\ - 63-75. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 
1. Редколегія Вісника Національної академії правових наук України. 
2. Редколегія науково-практичного журналу Право України. 
3. Редколегія журналу Проблеми законності. 
4. Редколегія науково-практичного журналу Юрист України. 
5. Редколегія науково-практичного журналу державне будівництво та місцеве 
самоврядування. 
6. Редколегія журналу Щорічник українського права. 

11. Чи являєтесь членом будь-якої спеціалізованої вченої ради: 
1) 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. 

2) Член комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 
3) Член Атестаційної колегії МОН. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 
1. Доктор юридичних наук – Дідич Тарас Олегович, тему: «Теоретико-

методологічні засади правоутворення». 
2. Доктор юридичних наук – Онищук Ігор Ігорович «Правовий моніторинг: 

теоретичні та прикладні засади». 
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3. Доктор юридичних наук – Слинько Дмитро Вікторович «Теоретико-правові 
засади юридичного процесу». 

12.1. Підготовка відгуків на дисертації: 
–  1 кандидатська; 
– 5 докторських. 

13. Підготовка відгуків на автореферати: 
– 5 кандидатська; 
– 5 докторських. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. –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), 
Талліннською школою права (м. Таллінн, Естонія). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: 
1. Засідання ради молодих вчених при Харківській обласній державній 

адміністрації (15.02.2018). 
2. Х Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські 

ініціативи» (29.09.2018). 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. –відсутня. 
18. Відзнаки чи нагороди, які отримали у звітному році: 

1. Подяка Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
2. Медаль «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України. 
3. Почесна відзнака Національної академії аграрних наук України. 
4. Подяка Голови служби безпеки України. 

19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 
держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації. – ні. 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача. – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем. – відсутня. 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – відсутній. 

 
        _________ д.ю.н., проф. О. В. Петришин 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 28 листопада 2018 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин 


