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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»; 

– Є членом робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення 

змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи. 

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

нормативно-правових актів. 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до законів України стосовно повноважень Президента України при 

призначенні Директора Національного антикорупційного бюро України та 

Директора Державного бюро розслідувань задля приведення у відповідність до 

Конституції України». 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної 

реалізації парламентського контролю». 

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя». 

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав 

потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканності особи та 

домашнього насильства». 

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України « Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму 

радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

виконання рішень Європейського суду з прав людини». 

– Науково-консультативні висновки до проекту Закону України «Про 

внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за 

вчинення домашнього насильства». 

– Науково- правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального 

кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби 

та посилення контролю за їх обігом». 

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів  України щодо реалізації окремих положень 

діяльності Бюро економічної безпеки України». 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

невиконання Президентом України, народними депутатами України, 

депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами 

передвиборної програми». 

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення механізму відшкодування 

шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень». 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального Кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері 

містобудування». 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань». 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з 

прав людини». 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України 

«Про суд присяжних» та проекту Закону України «Про суд присяжних». 

– Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

статті 44 Закону України «Про вищу освіту» (щодо особливостей вступу до 

закладів вищої освіти окремих категорій осіб)». 

– Експертний висновок до проекту Закону України «Про запровадження 

базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та 

запровадження доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів». 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про Бюро 

економічної безпеки України». 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення 

виконання судових рішень». 
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– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю». 

– Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування 

прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення» та 

альтернативного до нього проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення 

прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового 

мінімуму». 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про медіа 

в Україні». 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про 

медіа» та альтернативного проекту Закону УКРАЇНИ «Про медіа в Україні». 

– Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення 

прожиткового мінімуму. 

– Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення 

прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового 

мінімуму. 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про 

інтерпеляцію» 

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про приватну 

детективну діяльність» та альтернативного до нього проекту Закону України 

«Про приватну детективну (розшукову) діяльність». 

– Судження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підслідності окремих кримінальних 

правопорушень Державному бюро розслідувань». 

– Науковий висновок до проекту Закону України про вільну економічну зону 

та спеціальний режим інвестиційної діяльності у Херсонській області та 

проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо врегулювання окремих питань діяльності на території вільної економічної 

зони у Херсонській області. 

– Судження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

Законів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих 

правоохоронних та інших органах» та альтернативних до нього законопроектів. 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України про 

державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні 

та альтернативних законопроектів про лобізм, про правове та прозоре 

регулювання діяльності з лобіювання, про лобістську діяльність. 

– Науково-консультативні висновки до проекту Закону України про 

державний екологічний контроль. 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про освіту» (щодо імплементації норм 

Конституції України та рекомендації Венеціанської комісії) та проекту Закону 
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України про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо 

забезпечення захисту мовних прав національних меншин. 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про 

засади адміністративно-територіального устрою України». 

– Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

героїзації військових злочинців та легалізації нацизму». 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального 

кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів 

забезпечення кримінального провадження». 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких Законів України щодо приведенні у відповідність до Конституції 

України процедури призначення та звільнення Директора Державного бюро 

розслідувань». 

– Наукові висновки до проектів Законів України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій державним 

службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим) та 

альтернативного Закону України «Про внесення змін до деяких Законів 

України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, державним 

службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам». 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм 

міжнародного кримінального та гуманітарного права». 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення участі 

присяжних у здійсненні правосуддя» (№2710) та Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі присяжних у 

здійсненні правосуддя» (№ 2710-1). 

– Наукові висновки до проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких 

міжнародних угод та директиві ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного 

світу). 

– Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до 

деяких Законів України щодо скасування нарахування пені за несвоєчасне 

здійснення платежів за житлово-комунальні послуги та заборони примусового 

виселення і стягнення житла за борги за житлово-комунальні послуги, 

відновлення раніше існуючого рівня пільг з оплати житлово-комунальних 

послуг, користування житлом та отримання палива. 

– Науково-експертний висновок до проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту 

майнових прав інтелектуальної власності. 

– Науково-правовий висновок до проекту Закону про внесення змін до 

Закону України «Про науковий парк «Київська політехніка» (щодо 

забезпечення інноваційного розвитку шляхом залучення інвестицій в створення 

інфраструктурних об'єктів наукового парку). 
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– Науково-консультативний висновок щодо Концепції оцінки 

ефективності застосування законодавства та роботи Апарату Верховної Ради із 

її забезпечення. 

– Експертний висновок до проекту Закону про національну систему 

кваліфікацій. 

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: 

6.3. 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. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування (прокуратури, суду), організацій та громадян: 

– Науково-правовий висновок на звернення судді Великої палати Верховного 

Суду Ситнік О.М. щодо визнання незаконним та скасування постанов 

загальних зборів споживчого товариства, поновлення на посаді, стягнення 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної 

шкоди. 

– Науково-консультативний висновок на лист судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду Коваленко Н.В. щодо 

проблемних питань, які виникли в процесі розгляду адміністративної справи, та 

стосуються строків накладення фінансових санкцій. 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Ситнік О.М. щодо визнання такими, що не відбулися, загальних зборів 

садівничого товариства. 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Ситнік О.М. щодо визнання недійсними та скасування рішень загальних зборів 

Товариства. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Гусака М.Б. щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи та стосуються сплати єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у період 

антитерористичної операції. 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду Гулька Б.І. стосовно структури щомісячної премії 

педагогічного працівника. 

– Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду Гулька Б.І. стосовно продовження щорічної відпустки 

у разі тимчасової непрацездатності працівника. 

– Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

Пророка В.В. щодо припинення договору оренди земельної частки. 
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– Науково-правовий висновок на лист судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду Желєзного І.В.  щодо 

проблемних питань, які виникли в процесі розгляду адміністративної справи. 

– Науково-правовий висновок на запит судді Великої Палати Верховного 

Суду Пророка В.В. 

– Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати 

Верховного Суду Прокопенка О.Б. щодо обчислення стажу роботи судді. 

м Науково-правовий висновок на лист судді Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду Жука А.В. щодо проблемних питань 

Застосування норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

– Науково-консультативний висновок на лист судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду Шишова О.О. щодо 

проблемних питань реалізації права людини на звернення. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Мельник-Томенко Ж.М. що стосується припинення 

державної служби позивача. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Стрелець Т.Г. щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи, яка передана на розгляд Судової 

палати з розгляду справ щодо захисту соціальних справ. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Коваленко Н.В. щодо проблемних питань, які виникли 

в процесі розгляду адміністративної справи. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Єресько Л.О. щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Гімона М.М. щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративних справ. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Б.І. щодо застосування статті 120 Земельного кодексу 

України в редакції, що діяла до 2004 року. 

– Науковий висновок на звернення Голови Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду Смоковича М.І. щодо правової природи 

грошової компенсації військовослужбовцю вартості за не отримане речове 

майно. 

– Науковий висновок на звернення Голови Касаційного цивільного  суду у 

складі Верховного Суду Гулька Б.І.  щодо застосування процесуальних 

фільтрів. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Гімона М.М. щодо проблемних питань дотримання 

позивачами строків звернення до суду. 

– Науково-правовий висновок на звернення судді Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду Гулька Б.І. стосовно поновлення строку на 

апеляційне оскарження. 
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– Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати 

Верховного Суду Лобойка Л.М. щодо окремих питань, які виникають у зв'язку з 

постановлення Європейським судом з прав людини рішення про відмову у 

знятті з особи  імунітету. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Ханової Р.Ф.  щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи. 

– Науково-правовий  висновок на лист судді Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду Юрченко В.П.  щодо проблемних питань, які 

виникли в процесі розгляду адміністративної справи. 

м Науково-консультативний висновок на лист судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду Ханової Р.Ф.   щодо 

проблемних питань природи адміністративної відповідальності, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи. 

– Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Гусака М.Б. щодо проблемних питань, які виникли в 

процесі розгляду адміністративної справи, що була передана на розгляд 

Судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів. 

– Науковий висновок на лист судді Конституційного Суду Лемака В.В. 

стосовно порушених питань у конституційному поданні 48 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих 

положень низки Кодексів, Законів України. 

– Науково-консультативний висновок на лист судді Конституційного Суду 

України Колісника В.П. стосовно порушених питань у конституційному 

поданні 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) окремих положень Закону України «Про повну 

загальну середню освіту». 

– Науково-консультативний висновок на лист судді Конституційного Суду 

України Колісника В.П. щодо порушених питань у конституційній скарзі 

Копилової Н.А. 

– Науково-консультативний висновок на лист судді Конституційного Суду 

України Саса С.В. щодо порушених питань у конституційному поданні 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

– Наукова позиція на лист судді Конституційного Суду України Колісника 

В.П. щодо порушених питань у конституційному поданні 46 народних 

депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення 

частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. 

– Науково-правовий висновок на лист судді Конституційного Суду України 

Юровської Г.В. щодо порушених питань у конституційному поданні 46 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 375 Кримінального кодексу України. 

7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах:  
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– Педагогічна майстерня «Новітні методики викладання галузевих   

юридичних дисциплін:на шляху вдосконаленення якості національної вищої 

юридичної освіти» 13-18 січня 2020 року, м. Харків 

– Міжнародна онлайн-конференція «Взаємні здобутки Європейської Комісії  

«За демократію через право» і органів конституційної юстиції та проблеми 

тлумачення у конституційному судочинстві». Місце проведення: програма 

віддаленого конференцзв'язку ZOOM, 26 червня 2020 р. 

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні права та їх 

захист адміністративним судом», Київ, 4 вересня 2020 р. 

– Всеукраїнський круглий стол «Фундаментальні проблеми юриспруденції – 

II. Право і неправо» - Харків, 18-19.09.2020 р. 

– ІV Міжнародний юридичний форум – Харків, 23-25.09.2020 р. 

– Науково-практична конференція в онлайн форматі «Доктринальні підходи 

в діяльності Конституційного суду України – 28.09.2020 р 

– V Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі» - Київ, 09.12 - 10.12.2020 р. 

9. Видавнича діяльність: 

Підручники:  

Загальна теорія права: підручник /[О.В.Петришин, Д.В.Лук'янов, 

С.І.Максимов, В.С.Смородинський та ін.]; за ред.. О.В.Петришина.-Харків: 

Право, 2020.-568с. (особистий внесок 2,5 друк. арк.) 

Статті: 

1) Oleksandr V. Petryshyn, Svitlana H. Serohina, Mikhail V. Romanov 

Penitentiary Healthcare: Legal and Practical Aspects. Wiadomości Lekarskie. 2019. 

Тom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2591-2595. (Scopus) 

2) Oleksandr V. Petryshyn, Marianna I. Liubchenko, Oleksii O. 

Liubchenko CHILD`S HEALTH CARE: LEGAL FRAMEWORK AND ONGOING 

CHALLENGES . Wiadomości Lekarskie. 2020. Nr 12.  

Тези: 

Доповідь на Науково-практичній онлайн-конференції «Доктринальні підходи 

в діяльності Конституційного Суду України».- онлайн-збірка, (0,2 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science: 

Scopus: 

1) Oleksandr V. Petryshyn, Svitlana H. Serohina, Mikhail V. Romanov 

Penitentiary Healthcare: Legal and Practical Aspects. Wiadomości Lekarskie. 2019. 

Тom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2591-2595. (Scopus) 

2) Oleksandr V. Petryshyn, Marianna I. Liubchenko, Oleksii O. Liubchenko 

CHILD`S HEALTH CARE: LEGAL FRAMEWORK AND ONGOING 

CHALLENGES. Wiadomośc Lekarskie. 2020. Nr 12. 

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». 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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5. Редколегія науково-практичного журналу «Державне будівництво 

та місцеве самоврядування». 

6. Редколегія журналу «Щорічник українського права». 

7. Редколегія журналу «Часопис українського судочинства». 

8. Редколегія журналу «Балтийский юридический журнал» («The Baltic 

journal of law»). 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: 

1.Член спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національномуюридичному 

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. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

– докторських – 3; 

– кандидатських – 2 

13. – 14. –  

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

– У 2013 р. Національною академією правових наук України було укладено 

договори про академічне співробітництво з юридичним факультетом 

Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва), Університетом імені  

МиколасаРомеріса (м. Вільнюс, Литва), Університетом імені Миколи 

Коперника (Польща), Лодзинським університетом (Польща), Міжнародною 

організацією праці (Женева), Талліннською школою права (м. Таллінн, 

Естонія). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією : 

- Участь у розробці  проекту Стратегії розвитку Харківської області на 2021-

2027 роки; 

- Участь у роботі Круглого столу спільно с представниками 

облдержадміністрації з питань децентралізації, присвяченого Дню Конституції 

України, 28.06.2020 р. 

17. –  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:  

– Орден «За заслуги ІІІ ступеня». 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 

 

 

_________ проф. Олександр Петришин 


