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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 
 
1. Смородинський Віктор Семенович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Ефективність 

правового регулювання суспільних відносин: загальна характеристика», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Ефективність 

правового регулювання суспільних відносин: загальна характеристика», 3,33 друк. 
арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, есе, навчальні програми. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

1) Ефективність правового регулювання розглянуто як важливий показник дієвості 
національної правової системи та її складових, який визначається їх спроможністю 
приводити впорядкування відносин у суспільстві до максимально можливих 
позитивних результатів за рахунок обґрунтованих, розумних і доцільних витрат та 
юридичних обмежень. 

2) Уперше ефективність правового регулювання запропоновано визначити 
системою показників: з одного боку, вона вираховується як співвідношення між 
реальними результатами правового регулювання та його цілями, а з іншого — як 
відношення соціального результату правового регулювання (рівня впорядкованості 
відповідних суспільних відносин) до витрат і зусиль, спрямованих на його 
досягнення. 

3) Уперше проблеми ефективності правового регулювання досліджено в 
ідеологічному та соціологічному аспектах, досліджено взаємний вплив правового 
регулювання суспільних відносин, соціальної ідеології, прав людини та толерантності 
(зокрема гендерної рівності). 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 
Актуальність виконаної НДР за 2018 р. полягає в тому, що показники ефективності 

національної економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, державотворення, 
суспільної культури та ідеології значною мірою обумовлені рівнем ефективності 
правового регулювання (як публічного, так і приватного). Відтак, дослідження та 
визначення чинників ефективності правового регулювання та його постійного 
підвищення є безумовно актуальним в сучасних умовах економічної кризи та пошуків 
Україною своєї соціальної (зокрема правової) ідентичності, а її національною 
правовою системою —місця в межах романо-германської правової сім’ї. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 

1. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 
5.5. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.: 

1. Спільне засідання Касаційного господарського суду та членів Науково-
консультативної ради при Верховному Суді з питань практики вирішення 
корпоративних спорів. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування (прокуратури, суду), організацій та громадян: 
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1. Було підготовлено 6 індивідуальних наукових висновків за зверненнями суддів 
Верховного Суду (3 — за зверненнями суддів касаційних спеціалізованих судів у 
складі Верховного Суду, 3 — за зверненнями суддів Великої Палати Верховного 
Суду): 

− За зверненням голови Касаційного цивільного суду Гулька Б. І.. 
− За зверненням судді-доповідача Касаційного господарського суду Пількова К. М. 

від 27.06.2018 р. № 24-12/1268. 
− За зверненням судді-спікера Великої Палати Верховного Суду Гудими Д. А. від 

19.10.2018 р. (уточнене 27.11.2018 р.). 
− За зверненням судді-доповідача Касаційного господарського суду 

Катеринчук Л. Й. від 18.10.2018 р. № 21-12/1636. 
− За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Уркевича В. Ю. від 

30.10.2018 р. 
− За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Лобойка Л. М. від 

05.11.2018 р. 
Зміст найголовніших (наукові висновки підготовано Смородинським В. С.). 
1) За зверненням голови Касаційного цивільного суду Гулька Б. І.: 
Питання: 
1. Чи є передбачена ст. 117 Кодексу законів про працю України відповідальність 

власника або уповноваженого ним органу за несвоєчасну виплату належних 
звільненому працівнику сум у передбачені ст. 116 КЗпП України строки санкцією у 
розумінні п. 3 частини третьої ст. 36 Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. № 4452-VI? 

2. Чи підлягає застосуванню ст. 117 КЗпП України при вирішенні спорів про 
стягнення сум, належних при звільненні працівникам банків, у яких запроваджено 
ліквідаційну процедуру? 

3. Чи містить Закон № 4452-VI в частині регулювання трудових відносин 
працівників банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, спеціальні норми, 
що мають пріоритет у застосуванні перед ст. 116, 117, 237-1 КЗпП України? 

4. Чи підлягає визначена Законом № 4452-VI черговість задоволення вимог до 
банку врахуванню судом при вирішенні спору про стягнення звільненому 
працівникові належних йому при звільненні сум? 

Відповіді: 
1. 1) Цей Закон до кредиторів банку відносить також і працівників банку у 

відносинах щодо виплати їм заробітної плати. 
2) На працівників банку як його кредиторів не поширюється норма цього Закону 

щодо нездійснення задоволення їх вимог, пов’язаних з трудовою функцією (виплата 
заробітної плати, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю). 

3) Трудові відносини між банком та його працівниками в частині зобов’язань банку 
з виплати заробітної плати також відносяться до предмету правового регулювання 
Закону, не зважаючи на те, що в частині першій ст. 1 цього Закону вони не 
згадуються. Водночас ці норми відсилають до норм трудового законодавства як 
такого, якому вони не можуть суперечити. 

4) Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є 
фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, 
визначених главою 27 Господарського кодексу України. 

Тлумачення наведених норм КЗпП у зв’язку з нормами Закону № 4452-VI дозволяє 
зробити такі висновки: 1) особливістю «фінансових санкцій» в розумінні КЗпП є те, 
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що сплачуються вони в бюджет, а не працівникові. Підстави їх застосування та 
розміри встановлені ст. 265 КЗпП; 2) виплата середнього заробітку працівникові за 
весь час затримки розрахунку при звільненні (ст. 117 КЗпП) до фінансових санкцій у 
цьому розумінні не відноситься. 

5) Пункт 3 частини п’ятої ст. 36 Закону № 4452-VI в контексті ст. 117 КЗпП слід 
застосовувати так: 

- під час тимчасової адміністрації не здійснюється нарахування фінансової санкції, 
передбаченої частиною другою ст. 265 КЗпП («порушення встановлених строків 
виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством 
про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному 
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення 
порушення»); 

- під час тимчасової адміністрації не припиняється обов’язок адміністрації, 
встановлений частиною першою ст. 117 КЗпП: «В разі невиплати з вини власника або 
уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, 
зазначені в ст. 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, 
установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь 
час затримки по день фактичного розрахунку», оскільки ця виплата не є фінансовою 
санкцією й на неї не поширюється дія п. 3 частини п’ятої ст. 36 Закону № 4452-VI. 

6) Передбачена ст. 117 КЗпП відповідальність власника або уповноваженого ним 
органу за несвоєчасну виплату належних звільненому працівнику сум у передбачені 
ст. 116 КЗпП строки не є фінансовою (економічною) санкцією у розумінні п. 3 
частини третьої ст. 36 Закону № 4452-VI. 

7) Стаття 117 КЗпП при вирішенні спорів про стягнення сум, належних при 
звільненні працівникам банків, у яких запроваджено ліквідаційну процедуру, підлягає 
застосуванню. Проте слід мати на увазі, що відповідно до диспозиції цієї статті 
обов’язок з виплати працівникові середнього заробітку за прострочення розрахунку 
при його звільненні виникає у підприємства (уповноваженої особи Фонду) виникає 
лише при наявності вини. 

2. Право на труд та право власності відносяться до категорії основних 
(фундаментальних) прав людини, які захищені Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод, і водночас до конституційних прав, які захищені 
Конституцією України. 

Системне тлумачення наведених норм дозволяє зробити такий висновок щодо їх 
застосування: Закон № 4452-VI в частині регулювання трудових відносин працівників 
банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, не містить спеціальних норм, що 
мали б пріоритет у застосуванні перед ст. 116, 117, 237-1 КЗпП. 

3. Визначена Законом № 4452-VI черговість задоволення вимог до банку підлягає 
врахуванню судом при вирішенні спору про стягнення звільненому працівникові 
належних йому при звільненні сум так: 

- грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед 
працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію банку (за наявності вини банку — разом із середнім заробітком за весь час 
прострочення до дня прийняття рішення про ліквідацію банку), мають бути 
задоволені у другу чергу; 

- грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед 
працівниками після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію банку, за їх наявності мають бути задоволені у восьму чергу. 
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2) За зверненням судді-доповідача Касаційного господарського суду 
Пількова К. М. з питань: 

1. Чи можна за нормами ст. 234 ЦК України вважати фіктивним правочином 
договір купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлових приміщень), розташованого 
в Україні, який укладено у 2015 р. між двома ТОВ, зареєстрованими в Україні, за 
сукупності зазначених у зверненні обставин? 

2. Чи можна вважати створеними правові наслідки, які обумовлювалися договором, 
якщо право власності покупця на майно було зареєстроване у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно? 

3. Чи можуть у випадку визнання договору недійсним як фіктивного бути 
застосовані інші наслідки, зокрема витребування майна? 

4. Чи може продавець за договором, укладеним за обставин, наведених у першому 
питанні, звертатися з метою захисту свого права власності на майно з позовом про 
визнання договору недійсним як фіктивного? Чи підлягає таке право захисту з 
урахуванням норми частини третьої ст. 16 ЦК України? 

5. Якщо договір не можна визнати фіктивним, то чи можна стверджувати про іншу 
невідповідність встановленим у ст. 203 ЦК України вимогам, додержання яких є 
необхідним для вчинення правочину? 

Відповіді: 
1. Зазначених у зверненні обставин — як кожної окремо, так і в їх сукупності — 

недостатньо для того, щоб за нормами ст. 234 ЦК України визнати договір купівлі-
продажу нерухомого майна фіктивним. 

2. Правові наслідки, які обумовлювалися договором, після реєстрації у 
Державному реєстрі речових прав права власності покупця на нерухоме майно можна 
вважати створеними. 

3. Визнання правочину фіктивним призводить до правових наслідків, визначених 
ст. 216 ЦК України та Податковим кодексом України. Витребування майна не є таким 
правовим наслідком. Для витребування майна від нового власника (набувача, який не 
є стороною спірного правочину) необхідно довести його недобросовісність. 

4. Системне тлумачення наведених норм дозволяє дійти висновку, що продавець за 
договором, укладеним за обставин, наведених у першому питанні, не може звертатися 
з метою захисту свого права власності на майно з позовом про визнання договору 
недійсним як фіктивного, оскільки відсутні ознаки порушеного права власності 
продавця. 

5. Аналіз наведених ц зверненні обставин справи та їх співвідношення з 
наведеними нормами ЦК України приводить до висновку, що стверджувати про іншу 
невідповідність спірного договору встановленим у ст. 203 ЦК України вимогам, 
додержання яких є необхідним для вчинення правочину, не можна, оскільки: 

1) Зміст спірного договору (принаймні в межах інформації, зазначеної у зверненні) 
не суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам 
держави і суспільства, його моральним засадам. 

2) Підприємство-продавець в особі директора мало необхідний обсяг цивільної 
дієздатності. Договір укладено директором на підставі повноважень, наданих 
Загальними зборами. 

3) Волевиявлення сторін договору було вільним і відповідало їх внутрішній волі 
(принаймні, це презумується, оскільки протилежних даних немає). 

4) Договір укладено в письмовій формі, зареєстрований у встановленому порядку 
(протилежних даних у зверненні немає). 



 
 

5 

5) Доказів фіктивності або удаваності правочину немає (крім відсутності оплати, 
що було зазначено вище). 

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: 
1) Семінар «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за участі 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців), м. Харків, 01 лютого 
2018 р. 

2) Регіональний форум «Правовладдя і суспільство», м. Харків, 02 лютого 2018 р. 
3) Тренінг «Інтерактивні методи викладання юридичних дисциплін», м. Харків, 7-8 

лютого 2018 р. 
4) Семінар-практикум «Внутрішнє забезпечення якості юридичної освіти: ключові 

інструменти», м. Харків, 09 лютого 2018 р. 
5) Семінар «Додаткові можливості платформи Web of Science для науковця. Оцінка 

діяльності вченого: про що говорять (або мовчать) показники», м. Харків, 13 лютого 
2018 р. 

6) Міжнародний Науково-практичний круглий стіл «Права біженців та внутрішньо 
переміщених осіб: від міжнародної теорії дослідження до вітчизняної практики 
захисту», м. Харків, 26 лютого 2018 р. 

7) Науковий семінар «Минуле: тягар, ресурс, виклик?», м. Харків, 31 березня 
2018 р. 

8) Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: 
кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні», м. Харків, 3-4 
квітня 2018 р. 

9) Науковий семінар «Захист соціальних прав: європейські стандарти і Україна», м. 
Харків, 11 травня 2018 р. 

10) Конгрес міжнародного та європейського права, м. Одеса, 25-26 травня 2018 р. 
11) Семінар-практикум «Обмін досвідом з інтерактивного викладання юридичних 

дисциплін», м. Острог, 8-9 червня 2018 р. 
12) І Міжнародна науково-практична конференція «Публічна служба і 

адміністративне судочинство: здобутки і виклики», м. Київ, 5-6 липня 2018 р. 
13) Семінар-практикум з навчального курсу «Професійна відповідальність 

правника», м. Київ, 6-7 вересня 2018 р. 
14) II Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 25-28 вересня 2018 

р. 
9. Видавнича діяльність: 

Статті: 
1) Судова реформа у контексті верховенства права // Філософія права і загальна 

теорія права. — 2016. — № 1-2. — С. 204-211 (0,7 друк. арк.) (вийшов друком у 2018 
р.). 

2) Чутки про смерть правового позитивізму виявилися передчасними // Філософія 
права і загальна теорія права. — 2016. — № 1-2. — С. 454-456 (0,1 друк. арк.) (вийшов 
друком у 2018 р.). 

3) Забезпечення ефективності правового регулювання в мішаних правових 
системах. / Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць. — 
Одеса : Фенікс, 2018. — С. 230-240 (0,7 друк. арк.). 

4) «Святе Письмо» радянського пропагандистського кіномистецтва / Право, релігія, 
кіно. — Х. : Видавництво «Права людини», 2018. — С. 20-33 (0,8 друк. арк.). 
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Навчальні програми: 
1) Гендерні студії для майбутніх юристів і юристок : навч. програма; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2018. — 76 с. (у співавт.). (5,12 друк. арк.). 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 

1. Член редакційної колегії журналу «Філософія права і загальна теорія права». 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати: 

– 3 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

1) Міжнародний дослідницький проект «Права біженців та внутрішньо 
переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні»: 
Рада Європи, уряд Словацької республіки, SlovakAid (Словаччина), Sme Spolu 
(Словаччина) (2017-2018). 

2) Сертифікатна програма «Практичні аспекти верховенства права» (спільно з 
University of South Carolina, USAID) (2018-2019). 

3) Навчальна програма «Гендерні студії для майбутніх юристів і юристок» (за 
підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля (Німеччина) (2018-2019). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – відсутня  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – не отримував. 
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 (одиниць/друк.арк.) – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.) – відсутня. 

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

 
___________ к.ю.н., доц. В.С. Смородинський  

 
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 

 


