
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

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

правового регулювання судової реформи», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи: «Ефективність правового 

регулювання судової реформи», 6,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 45 питань навчального посібника, 1 наукова 

стаття, 2 тез наукових доповідей, 4 наукових висновків на запити (звернення) 
Верховного Суду, наукові доповіді на 7 міжнародних конференціях, 1 міжнародному 
форумі, 3 круглих столах та 3 семінарах), опрацювання питань програми Практичного 
курсу з верховенства права для суддів, адвокатів, прокурорів та інших фахівців у 
галузі права. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
- здійснено розмежування особливостей публічного та приватного правового 

регулювання за методом, способами та типами; 
- виявлено окремі причини низької ефективності правового регулювання судових 

перетворень в Україні та, як наслідок, провалів попередніх судових реформ; 
- на матеріалах конкретних складних судових справ опрацьовано рекомендації 

Верховному Суду та судовій системі загалом з ефективного застосування норм 
чинного законодавства України з урахуванням правил системного тлумачення 
правових актів; 

- отримані результати використано при підготовці нового кафедрального 
підручника із загальної теорії права (готується до друку) та оновленого посібника для 
підготовки до іспитів із загальної теорії права за новою програмою (опубліковано). 

5. 
5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 
Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

6. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

1) Лекція-тренаж для суддів, адвокатів та працівників прокуратури «Чому питання 
верховенства права є важливим в Україні» (22.10.2019 р., у межах сертифікатної 
програми «Практичний курс з верховенства права» (USAID, University of South 
Carolina, НЮУ ім. Ярослава Мудрого), м. Харків). 

2) Лекція-тренаж для суддів, адвокатів та працівників прокуратури «Роль 
професійних інституцій у встановленні та забезпеченні верховенства права» 
(22.10.2019 р., у межах сертифікатної програми «Практичний курс з верховенства 
права» (USAID, University of South Carolina, НЮУ ім. Ярослава Мудрого), м. Харків). 

6.5. Підготовка наукових висновків на запити Верховного Суду. 
1) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Кібенко О. Р. від 

08.04.2019 р. про підготовку наукового висновку у справі про визнання виконавчого 
напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню — з питання, чи має право 
нотаріуса вчинити виконавчий напис у межах строку, встановленого у договорі про 



 2

збільшення позовної давності, з огляду на положення ст. 88и Закону України «Про 
нотаріат» та ст. 259 ЦК України. 

2) За зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 
Кишакевича Л. Ю. про підготовку наукового висновку з питань застосування Закону 
України «Про охорону дитинства»: чи можливо вважати заподіяння смерті одним із 
батьків іншому порушенням охоронюваних законом прав та інтересів дітей, права на 
батьківське піклування, права на повноцінний фізичний, духовний, інтелектуальний, 
культурний та соціальний розвиток, що передбачені Законом України «Про охорону 
дитинства» № 2402-111 від 26 квітня 2011 року?; чи можливо вважати злочинні дії, 
вчинені одним із батьків стосовно іншого, що призвели до смерті потерпілого, 
такими, що посягають на охоронювані законом права та інтереси цих дітей у 
розумінні пункту «г» ст. 9 Закону України «Про амністію у 2016 році»? 

3) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про 
підготовку наукового висновку у справі про відшкодування шкоди, завданої органом 
державної влади з питань: чи підлягають застосуванню до спірних правовідносин 
положення ст. 1173 ЦК України, якщо вважати, що сума, яка не отримана позивачкою 
за період з березня 2009 р. по квітень 2014 р., є сумою недоотриманої пенсії, тобто у 
розумінні положень ч. 2 ст. 22 ЦК України ця сума не може бути упущеною вигодою? 
Чи не буде здійснено подвійне стягнення коштів, у випадку задоволення позову у цій 
справі за умови, що преюдиційною постановою Дзержинського районного суду м. 
Харкова (…) адміністративний позов задоволено, зобов'язано управління Пенсійного 
фонду України здійснити перерахунок їй пенсії державного службовця, включивши 
до її складу суми матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для 
вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати, тобто вимоги 
позивачки частково задоволені? Чи є наукове підґрунтя вважати, що збитки позивача 
полягають не в його реальних втратах; яких він зазнав або зазнає, а в тих доходах, які 
позивач недоотримав або недоотримає внаслідок порушення його цивільного права? 

4) За зверненням судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 
Суду Шевцової Н. В. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 
адміністративної справи та стосуються притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності, з питання: Чи можна вважати, що п. 2.16 Положення про внески 
розширює повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поза 
межі, встановлені п. 22 ст. 92 Конституції України та Закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 р. № 5076Л/І? 

7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Науково-практичний семінар «Академічна доброчесність, псевдонаука та право» 
(05.03.2019 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків). 

2) Семінар Харківського юридичного товариства «Усе, що ви завжди хотіли знати 
про судову реформу, але боялися запитати» (21.03.2019 р., президія НАПрН України, 
м. Харків). 

3) ХІ Закарпатські міжнародні правові читання (11-13.04.2019 р., Ужгородський 
національний університет, м. Ужгород). 

4) Круглий стіл у межах сертифікатної програми «Практичний курс з верховенства 
права» (USAID, University of South Carolina, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) (16-
17.04.2019 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків). 
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5) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: 
мінливий концепт у мінливому світі» (19-20.04.2019 р., президія НАПрН України, м. 
Харків). 

6) Міжнародна конференція «Актуальні проблеми судового права» до 70-річчя 
професора І. Є. Марочкина (31.05.2019 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків). 

7) Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі» 
(24.06.2019 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків). 

8) Міжнародна науково-практична конференція «Права людини і національна 
безпека: роль органу конституційної юрисдикції» (27.06.2019 р., Конституційний Суд 
України, КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ). 

9) Семінар з опрацювання матеріалів до сертифікатної програми «Практичний курс 
з верховенства права» (USAID, University of South Carolina, НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого) (8-12.07.2019 р., м. Полтава). 

10) ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум (24-28.09.2019 р., НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого, м. Харків). 

11) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні 
проблеми судової реформи в Україні» (24-25.10.2019 р., Чернівецький нац. ун-т ім. 
Ю. Федьковича, м. Чернівці). 

12) Міжнародна наукова конференція «ХVIII осінні юридичні читання «Людська 
гідність як основа конституційного устрою держави» (25.10.2019 р., Хмельницький 
ун-т управління та права ім. Л. Юзькова, м. Хмельницький). 

13) Семінар Харківського юридичного товариства «Конституційна модель 
адміністративного розсуду в Україні: дизайн чи спонтанний порядок» (31.10.2019 р., 
президія НАПрН України, м. Харків). 

14) Міжнародна наукова конференція «ХІІ Тодиківські читання «Парадигми 
конституційного права: історія та сучасність» (01-02.11.2019, НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого, м. Харків). 

15) Круглий стіл «Етика правника» (21.11.2019 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. 
Харків). 

16) Науково-практична конференція «Загальноєвропейський зміст реформаційних 
процесів в Україні» (20.12.2019 р., НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків). 

9.Видавнича діяльність: 
Навчальні посібники: 

Загальна теорія права : посібник для підготовки до іспитів за новою програмою / Д. 
В. Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський ; за заг. ред. О. В. Петришина. — 
Х. : Право, 2019. — 172 с. (11 друк.арк.). 
Статті: 

Смородинський В. С. Нескінченна реформа: чинники провалів судових 
перетворень в Україні / Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.); 
редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін. 
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 336 с. — С. 87-90 (0,4 друк.арк.). 
Тези: 

1) Смородинський В. С. Судова реформа в Україні: проблема ефективності / 
Закарпатські правові читання. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (11-13 квітня 2019 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний 
університет; За заг. ред. О. Я. Рогача, Я. В. Лазура, М. В. Савчина. Ужгород: РІК-У, 
2019. 372 с. — С. 256-261 (0,3 друк.арк.). 
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2) Смородинський В. С. Нескінченна реформа: проблема ефективності судових 
перетворень в Україні / Парадигми конституційного права: історія та сучасність. ХІІ 
Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 
наукової конференції (1-2 листопада 2019 року) / за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. — Харків: ТОВ 
«Видавництво «Права людини», 2019. — 240 с. — С. 218-221 (0,3 друк.арк.). 

10. – 14. –  
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Сертифікатна програма «Практичний курс з верховенства права» (University of 
South Carolina, USAID, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) (розробник / тренер, 2019-2020). 

16.Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
ІІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України. 
17. –  
18. Відзнаки чи нагороди, які були отримані у звітному році. 

Почесна грамота ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого за високий професіоналізм, 
вагомий внесок у розвиток і підтримку обдарованої учнівської молоді Харківщини. 

 
 

_________ доц. В.С. Смородинський 
 

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     _________проф. О. В. Петришин 
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Додаток № 1 
№ 
з/п Назва виду роботи Години 

4. 
Смородинський В. С. Нескінченна реформа: чинники провалів судових 
перетворень в Україні / Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 
реформи в Україні. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 336 с. — С. 87-90. 

32 

7. 
Загальна теорія права : посібник для підготовки до іспитів за новою 
програмою / Д. В. Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський ; за заг. 
ред. О. В. Петришина. — Х. : Право, 2019. — 172 с. (11 д.а.). 

183 

14. 

1) Смородинський В. С. Судова реформа в Україні: проблема ефективності / 
Закарпатські правові читання. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (11-13 квітня 2019 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний 
університет; За заг. ред. О. Я. Рогача, Я. В. Лазура, М. В. Савчина. Ужгород: 
РІК-У, 2019. 372 с. — С. 256-261 (0,3 д.а.). 
2) Смородинський В. С. Нескінченна реформа: проблема ефективності 
судових перетворень в Україні / Парадигми конституційного права: історія та 
сучасність. ХІІ Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і 
повідомлень Міжнародної наукової конференції (1-2 листопада 2019 року) / за 
заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого. — Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2019. — 
240 с. — С. 218-221 (0,3 д.а.). 

80 

20. 

Верховний суд, наукові висновки: 
1) З питання, чи має право нотаріуса вчинити виконавчий напис у межах 
строку, встановленого у договорі про збільшення позовної давності, з огляду 
на положення ст. 88и Закону України «Про нотаріат» та ст. 259 ЦК України. 
2) З питань застосування Закону України «Про охорону дитинства»: чи 
можливо вважати заподіяння смерті одним із батьків іншому порушенням 
охоронюваних законом прав та інтересів дітей, права на батьківське 
піклування, права на повноцінний фізичний, духовний, інтелектуальний, 
культурний та соціальний розвиток, що передбачені Законом України «Про 
охорону дитинства» № 2402-111 від 26 квітня 2011 року?; чи можливо 
вважати злочинні дії, вчинені одним із батьків стосовно іншого, що призвели 
до смерті потерпілого, такими, що посягають на охоронювані законом права 
та інтереси цих дітей у розумінні пункту «г» ст. 9 Закону України «Про 
амністію у 2016 році»? 
3) З питань: чи підлягають застосуванню до спірних правовідносин 
положення ст. 1173 ЦК України, якщо вважати, що сума, яка не отримана 
позивачкою за період з березня 2009 р. по квітень 2014 р., є сумою 
недоотриманої пенсії, тобто у розумінні положень ч. 2 ст. 22 ЦК України ця 
сума не може бути упущеною вигодою? Чи не буде здійснено подвійне 
стягнення коштів, у випадку задоволення позову у цій справі за умови, що 
преюдиційною постановою Дзержинського районного суду м. Харкова (…) 
адміністративний позов задоволено, зобов'язано управління Пенсійного 
фонду України здійснити перерахунок їй пенсії державного службовця, 
включивши до її складу суми матеріальної допомоги на оздоровлення, 
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації 
заробітної плати, тобто вимоги позивачки частково задоволені? Чи є наукове 
підґрунтя вважати, що збитки позивача полягають не в його реальних втратах; 
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яких він зазнав або зазнає, а в тих доходах, які позивач недоотримав або 
недоотримає внаслідок порушення його цивільного права? 
4) З питання, чи можна вважати, що п. 2.16 Положення про внески розширює 
повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поза межі, 
встановлені п. 22 ст. 92 Конституції України та Закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 р. № 5076Л/І? 

 Всього: 762 

 


