
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Петришин Олександр Віталійович 
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії і філософії права, 

президент Національної академії правових наук України, академік Національної 
академії правових наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки. 

3. – 
4. –  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) :  
є членом робочої групи Міністерства юстиції України з розробки законопроекту 
Закону України «Про нормативно-правові акти». 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів: 

1. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права 
і суміжних прав. 

2. Науково-консультативний висновок до проектів постанов Верховної Ради 
України: про встановлення порядку обчислення часу на території України та про 
скасування переведення годинника на літній і зимовий час на території України. 

3. Науково- консультативний висновок до проекту Закону України про внесення 
змін до статті 4 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад»  щодо забезпечення доступності необхідними публічними послугами. 

4. Науково-експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України про захист економічної конкуренції в діяльності, 
що пов'язана з використанням об'єктів права інтелектуальної власності». 

5. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про авторське право і 
суміжні права. 

6. Пропозиції і зауваження до проекту Закону України про внесення змін до 
бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності 
бюджетних установ. 

7. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про географічні назви» щодо удосконалення діяльності, 
пов'язаної  із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, 
використанням та збереженням географічних назв. 

8. Науковий висновок до проекту Закону України «Про встановлення державної 
допомоги постраждалим учасникам подій, що відбулися 2 травня 2014 року в 
місті Одесі та спричинили тяжкі наслідки, а також членам їх сімей». 

9. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень 
законодавства Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності. 

10. Науковий висновок до проекту Закону України «Про податковий суверенітет та 
офшорні компанії». 



11. Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо захисту громадян від негативних наслідків підвищення цін і 
тарифів на житлово-комунальні послуги. 

12. Науково-консультативні висновки до проекту законів про мови в Україні та 
проекту закону про порядок застосування мов в Україні. 

5.3. - 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 
- є позаштатним  консультантом  Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України; 
- є радником  першого заступника Голови Верховної Ради України. 

6. Зв'язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень - немає. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів – немає. 
6.3. Участь у розробці  проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: 
- є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. 
- є членом Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України. 
6.4.  -  
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
1. Науковий висновок на звернення секретаря Пленуму, судді Верховного Суду 

Луспеника Д.Д. 
2. Науково-правовий висновок на звернення судді Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного суду Голубицького С.С. 
3. Науковий висновок на звернення секретаря Пленуму, судді Верховного суду 

Луспеника Д.Д. щодо застосування норм цивільного процесуального права у 
разі пред'явлення позову до померлої особи із заміною такої особи без 
заперечення відповідачів. 

4. Науковий висновок на звернення судді Касаційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду Білик Н.В. щодо окремих питань застосування ч. 2 ст. 
194 Кримінального кодексу України 

5. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду Ситнік О.М.  

6. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Рогач 
Л.І. 

7. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду Прокопенка О.Б. щодо питань судоустрою. 

8. Науковий висновок на звернення секретаря Пленуму, судді Верховного Суду 
Луспеника щодо необхідності розмежування порядків, якими скасовано 
рішення суду, зокрема у справі про відшкодування моральної шкоди, завданої 
каліцтвом. 

9. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Ситнік О.М. 

10. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Прокопенка О.Б. 



11. Науковий висновок на звернення Голови Касаційного цивільного Суду у складі 
Верховного Суду Гулька Б.І. стосовно прийняття спадщини та початку перебігу 
позовної давності. 

12. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду Гулька Б.І. щодо реалізації звільненим працівником порядку 
пред'явлення вимоги про проведення розрахунку у випадку, якщо працівник в 
день звільнення не працював. 

13. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду Гімона М.М. щодо дискусійних питань, які виникли в 
процесі розгляду адміністративної справи, стосуються порядку безоплатної 
приватизації земельних ділянок громадянами, та стали підставою для передачі 
справи на розгляд палати. 

14. Науково-консультативний висновок на звернення судді Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду Гімона М.М. щодо 
дискусійних питань, які пов'язані із застосуванням норм, які були визнані 
неконституційними, та правовими наслідками такого визнання. 

15. Науково-консультативний висновок на звернення судді Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду Шипуліної Т.М. щодо 
проблемних питань, пов'язаних із застосуванням норм права в процесі розгляду 
адміністративних справ. 

16. Науково-правовий висновок щодо розрахункової величини, яка підлягає 
застосуванню при розрахунку розміру посадового окладу судді місцевого суду 
з 1 січня 2017 року, для  Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного Суду. 

17. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду Коваленка Н.В. щодо проблемних питань, пов'язаних 
із застосуванням норм права в процесі розгляду адміністративних справ. 

18. Науковий висновок на звернення голови Касаційого адміністративного суду у 
складі Верховного суду Смоковича М.І. 

19. Науковий висновок на звернення голови Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного суду Смоковича М.І. 

20. Науковий висновок на звернення голови Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного суду Смоковича М.І. 

21. Науковий висновок з питань, які сформовані в Ухвалі Верховного Суду від 
19.04.2019 року. 

22. Науковий висновок на звернення голови Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного суду щодо проблемного питання про розмір ставки судового 
збору. 

23. Науково-консультативний висновок щодо питання про правову природу рішень 
міських рад про затвердження містобудівної документації для Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду. 

24. Науковий висновок щодо питання про застосування норм пенсійного 
законодавства з урахуванням рішень Конституційного суду України для 
Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. 

25. Науковий висновок на лист, підготовлений суддею Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду Стародубом О.П., щодо 
проблемних питань застосування норм Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів». 



26. Науковий висновок на лист, підготовлений суддею Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду Мартинюк Н.М., щодо 
проблемних питань, які виникли в процесі розгляду зразкової адміністративної 
справи, та стосуються здійснення перерахунку та виплати суддівської нагороди 
суддям, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. 

27. Пропозиції та зауваження на проект Закона України «Про обіг зброї» на лист  
народного депутата України Яцика Ю.Г. 

28. Науково-правовий висновок на депутатське звернення народного депутата 
України Луценко І.В. 

29. Науковий висновок на депутатський запит народного депутата України 
Бондаря В.В. 

30. Науково-правовий висновок на звернення судді Касаційного кримінального 
суду у складі Верховного суду Кишакевича Л.Ю. щодо застосування Закону 
України «Про охорону дитинства». 

31. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного суду Мартинюк Н.М. щодо проблемних питань стосовно видкриття 
дисциплінарної справи щодо адвоката. 

32. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного суду Шевцової Н.В. щодо притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності. 

7. -  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Конференції «Development of constitutional rights. Changes in the sources of law», 
тема виступу: «Права человека и развитие правовой доктрины Украины» (Mykolas 
Romeris University), 31.01 – 02 лютого 2019, Литва ; 

2. XVII науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного права» 
(присвячена 97-річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора В. 
П. Маслова), 22 лютого 2019 року м. Харків; 

3. Відкриття круглого столу «Право Національної безпеки та військове право: 
історія, сучасність, перспективи» (Національний університет оборони України ім.. 
Івана Черняховського,), 28 березня 2019р. , м. Київ; 

4. Відкрив IX Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватно-
правового законодавства України із законодавством ЄС».; (Захід проводиться за 
участі та підтримки Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва, 
Національної академії правових наук України, Асоціації цивілістів України, 
кафедр цивільного права №1 та №2 Харківського національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, а також кафедри цивільного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 11-12 квітня 2019 
р. м. Харків; 

5. Науково-практична конференція «Єдність судової практики: погляд 
Європейського Суду з прав людини та Верховного Суду»,  
14-15 червня 2019 р., м. Київ; 

6. ІІІ Міжнародний юридичний форум, 24-28 вересня 2019 р., м. Харків; 
7. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми нормотворення, 

реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу 
верховенства права», 3-4 жовтня 2019 р. м. Івано-Франківськ; 

8. Привітання учасникам ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 
виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні»  



24-25 жовтня 2019 р.,  м. Чернівці; 
9. Участь у міжнародній науковій конференції «Система військової юстиції і захист 

національної безпеки в Україні» (Київ, 29 жовтня 2019 р.). 
10. Участь у науково-практичній конференції «Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення», 25 жовтня 2019 р. м. Харків; 
11. Участь у роботі круглого столу «Теоретичні та практичні проблеми земельної 

реформи в Україні» , 15 листопада 2019 р. м. Харків; 
12. Наукова конференція у Конституційному Трибуналі Польщі «Ідеї криміналізації: 

провадження і обмеження»,  
21-22 листопада 2019 р. м. Варшава; 

13.  Вітальне слово учасникам Медико-правового форуму «Конституційні засади 
медичної реформи в Україні» 5 грудня 2019 р. м. Харків. 
 

9. Видавнича діяльність: 
Навчальний посібник: 

1. Порівняльне правознавство. Хрестоматія для юридичних факультетів і закладів 
вищої освіти. Навчальний посібник 2-ге видання, змінене. О. В. Петришин, О. В. 
Зінченко, Д. В. Лук’янов – Харків: Право, 2019. – 1024 с. (особистий внесок – 16 
друк.арк.). 

2. Порівняльне правознавство у таблицях: навч. посібник для юрид. факультетів і 
вищих навчальних закладів / авт.-уклад.: О.В.Петришин, О.В.Зінченко, 
Д.В.Лук’янов,. 3-тє видання, змінене. – Х.: Право, 2019. – 164 с. (особистий 
внесок – 4,4 друк. арк.). 
Стаття:  
«Право як явище та термін» /О. В. Петришин// Реформування юридичної освіти: 
виклики часу (Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора, 
академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України Н.С. 
Кузнєцової)  м. Київ, «Юридична практика» 2019. С. – 15-39. 
 

10. Чи є Ви 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. Вказати, членом якої спеціалізованої вченої ради Ви є: 
1. Член спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національному юридичному 
університеті 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. – 14  
15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

1. У 2013 р. Національною академією правових наук України було укладено 
договори про академічне співробітництво з юридичним факультетом 
Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва), Університетом імені  Миколаса 



Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Університетом імені Миколи Коперника (Польща), 
Лодзинським університетом (Польща), Міжнародною організацією праці 
(Женева), Талліннською школою права (м. Таллінн, Естонія). 

2. Брав участь у науковому заході Балтійсько-Українського центру освіти, 
досліджень та інновацій – круглому столі «Розвиток конституційних прав. Зміни в 
джерелах права», який проводився разом з Університетом Миколаса Ромеріса та 
Конституційним Судом Литви (м. Вільнюс, 1 лютого 2019 р.). 

16. Участь у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією: 
- Круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні: проблеми та перспективи», (Харків, 12 листопада 2019 р.). 
17. - 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році : 
 - Почесна Грамота Харківської обласної Ради з нагоди Дня Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
 
 
     _______________ д.ю.н., проф. О.В. Петришин  
 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 02 грудня 2019 р. 
 
Завідувач кафедри 
теорії і філософії права          _______________ д.ю.н., проф. О.В. Петришин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку 

№ з/п Назва виду роботи Норма 
часу 

4. 1. Право як явище та термін.- Реформування юридичної освіти: виклики 
часу (Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора, 
академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України 
Н.С. Кузнєцової).-  м. Київ: «Юридична практика» 2019. С. – 15-39.   

88 год 
1,1 

друк. 
арк. 



 

11. 1. Порівняльне правознавство. Хрестоматія для юридичних факультетів і 
закладів вищої освіти. Навчальний посібник 2-ге видання, змінене. О. В. 
Петришин, О. В. Зінченко, Д. В. Лук’янов – Харків: Право, 2019. – 1024 
с. (особистий внесок – 16 друк.арк.). 

2. Порівняльне правознавство у таблицях: навч. посібник для юрид. 
факультетів і вищих навчальних закладів / авт.-уклад.: О.В.Петришин, 
О.В.Зінченко, Д.В.Лук’янов,. 3-тє видання, змінене. – Х.: Право, 2019. – 
164 с. (особистий внесок – 4,4 друк. арк.). 

 

160 
год 

16 др. 
арк. 

 
44 год 
4,4 др. 

арк. 

12. 
 
 

1.   «Права человека и развитие правовой доктрины Украины»  
конференції «Development of constitutional rights. Changes in the sources of 
law»,  
31.01 – 02.02.2019, Литва, Mykolas Romeris University; 
 
 2.  «Декриміналізація в контексті нового Кримінального кодексу» 
Наукова конференція у Конституційному Трибуналі Польщі «Ідеї 
криміналізації: провадження і обмеження» 
 м. Варшава, 21-22.листопада 2019 р. 

60 
 
 
 
 

60 

14. 

 

  1. Відкриття круглого столу «Право Національної безпеки та військове 
право: історія, сучасність, перспективи» (Київ, Національний університет 
оборони України ім.. Івана Черняховського, 28.03.2019) 
2. Відкрив IX Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація 
приватно-правового законодавства України із законодавством ЄС».; (Захід 
проводиться за участі та підтримки Німецького Фонду міжнародного 
правового співробітництва, Національної академії правових наук України, 
Асоціації цивілістів України, кафедр цивільного права №1 та №2 
Харківського національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, а також кафедри цивільного права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) (м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.); 
3.  Верховенство права та проблеми його інституціалізації // Проблеми 
нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі 
загальновизнаного принципу верховенства права: тези доп. та повідомл. 
учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовт. 2019 
р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2019. – 330 с. 
4.   Тлумачення у праві: традиції та оновлення//Матеріали ІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні» (24-25 жовтня 2019 р.,  м. Чернівці). 

40 

 

40 

 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

15. 

 

1. Привітання від Президента НАПрНУ [Текст] / О. В. Петришин //      
Часопис українського судочинства. - 2019. - N 1. - С. 3-4; 
2. Привітання учасникам ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні» (24-25 жовтня 2019 р.,  м. Чернівці). 
3. Привітання учасникам Міжнародної наукової конференції «Система 
військової юстиції і захист національної безпеки в Україні» (Київ, 29 

20 

 

20 

 



жовтня 2019 р.).   ( 0.2 друк.арк) 20 

20. 1. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
врегулювання питань авторського права і суміжних прав. 

2. Науково-консультативний висновок до проектів постанов Верховної 
Ради України: про встановлення порядку обчислення часу на території 
України та про скасування переведення годинника на літній і зимовий 
час на території України. 

3. Науково- консультативний висновок до проекту Закону України про 
внесення змін до статті 4 Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад»  щодо забезпечення доступності необхідними 
публічними послугами. 

4. Науково-експертний висновок до проекту Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України про захист 
економічної конкуренції в діяльності, що пов'язана з використанням 
об'єктів права інтелектуальної власності». 

5. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про 
авторське право і суміжні права. 

6. Пропозиції і зауваження до проекту Закону України про внесення змін 
до бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної 
діяльності бюджетних установ. 

7. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо 
удосконалення діяльності, пов'язаної  із встановленням, 
унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням 
географічних назв. 

8. Науковий висновок до проекту Закону України «Про встановлення 
державної допомоги постраждалим учасникам подій, що відбулися 2 
травня 2014 року в місті Одесі та спричинили тяжкі наслідки, а також 
членам їх сімей». 

9. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
імплементації окремих положень законодавства Європейського союзу 
у сфері інтелектуальної власності. 

10. Науковий висновок до проекту Закону України «Про податковий 
суверенітет та офшорні компанії». 

11. Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законів України щодо захисту громадян від негативних 
наслідків підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. 

12. Науково-консультативні висновки до проекту законів про мови в 
Україні та проекту закону про порядок застосування мов в Україні. 

13. Науковий висновок на звернення секретаря  Пленуму, судді 
Верховного Суду Луспеника Д.Д. 

14. Науково- правовий висновок на звернення судді Касаційного 
кримінального суду у складі Верховного суду Голубицького С.С. 

15. Науковий висновок на звернення секретаря Пленуму, судді 
Верховного суду Луспеника  Д.Д. щодо застосування норм цивільного 
процесуального права у разі пред'явлення позову до померлої особи із 

25 
 
 

20 
 
 
 

25 
 
 

20 
 
 
 

25 
 

20 
 
 

20 
 
 
 

25 
 
 

20 
 
 

20 
 

25 
 
 

25 
 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 
 



заміною такої особи без заперечення відповідачів. 
16. Науковий висновок на звернення судді Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду Білик Н.В. щодо окремих питань 
застосування ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України 

17. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати 
Верховного Суду Ситнік О.М.  

18. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду Рогач Л.І. 

19. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати 
Верховного Суду Прокопенка О.Б. щодо питань судоустрою. 

20. Науковий висновок на звернення секретаря Пленуму, судді 
Верховного Суду Луспеника щодо необхідності розмежування 
порядків, якими скасовано рішення суду, зокрема у справі про 
відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом. 

21. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду Ситнік О.М. 

22. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду Прокопенка О.Б. 

23. Науковий висновок на звернення Голови Касаційного цивільного Суду 
у складі Верховного Суду Гулька Б.І. стосовно прийняття спадщини та 
початку перебігу позовної давності. 

24. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду 
у складі Верховного Суду Гулька Б.І. щодо реалізації звільненим 
працівником порядку пред'явлення вимоги про проведення розрахунку 
у випадку, якщо працівник в день звільнення не працював. 

25. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду Гімона М.М. щодо дискусійних 
питань, які виникли в процесі розгляду адміністративної справи, 
стосуються порядку безоплатної приватизації земельних ділянок 
громадянами, та стали підставою для передачі справи на розгляд 
палати. 

26. Науково-консультативний висновок на звернення судді Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду Гімона М.М. щодо 
дискусійних питань, які пов'язані із застосуванням норм, які були 
визнані неконституційними, та правовими наслідками такого 
визнання. 

27. Науково-консультативний висновок на звернення судді Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду Шипуліної Т.М. 
щодо проблемних питань, пов'язаних із застосуванням норм права в 
процесі розгляду адміністративних справ. 

28. Науково-правовий висновок щодо розрахункової величини, яка 
підлягає застосуванню при розрахунку розміру посадового окладу 
судді місцевого суду з 1 січня 2017 року, для  Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду. 

29. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду Коваленка Н.В. щодо проблемних 
питань, пов'язаних із застосуванням норм права в процесі розгляду 
адміністративних справ. 
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30. Науковий висновок на звернення голови Касаційого адміністративного  
суду у складі Верховного суду Смоковича М.І. 

31. Науковий висновок на звернення голови Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду Смоковича М.І. 

32. Науковий висновок на звернення голови Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду Смоковича М.І. 

33. Науковий висновок з питань, які сформовані в Ухвалі Верховного 
Суду від 19.04.2019 року. 

34. Науковий висновок на звернення голови Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду щодо проблемного 
питання про розмір ставки судового збору. 

35. Науково-консультативний висновок щодо питання про правову 
природу рішень міських рад про затвердження містобудівної 
документації для Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного суду. 

36. Науковий висновок щодо питання про застосування норм пенсійного 
законодавства з урахуванням рішень Конституційного суду України 
для Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. 

37. Науковий висновок на лист, підготовлений суддею Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду Стародубом  О.П., 
щодо проблемних питань застосування норм Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів». 

38. Науковий висновок на лист, підготовлений суддею Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду Мартинюк Н.М.,  
щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду зразкової 
адміністративної справи, та стосуються здійснення перерахунку та 
виплати суддівської нагороди суддям, які не пройшли кваліфікаційне 
оцінювання. 

39. Пропозиції та зауваження на проект Закона України «Про обіг зброї» 
на лист  народного депутата України Яцика Ю.Г. 

40. Науково-правовий висновок на депутатське звернення народного 
депутата України Луценко І.В. 

41. Науковий висновок на депутатський запит народного депутата 
України Бондаря В.В. 

42. Науково-правовий висновок на звернення судді Касаційного 
кримінального суду у складі Верховного суду Кишакевича Л.Ю. щодо 
застосування Закону України «Про охорону дитинства». 

43. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду 
у складі Верховного суду Мартинюк Н.М. щодо проблемних питань 
стосовно відкриття дисциплінарної справи щодо адвоката. 

44. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду 
у складі Верховного суду Шевцової Н.В. щодо притягнення адвоката 
до дисциплінарної відповідальності. 
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