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1. Смородинський Віктор Семенович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і 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-дослідницької роботи – 

«Ефективність правового регулювання судової реформи», 2,7 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР: розділи підручника, наукова 

стаття, наукові висновки. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- Здійснено науковий аналіз правового регулювання судової реформи в 

Україні, виявлення системних проблем в ньому та опрацювання наукових 

висновків для органів державної влади щодо забезпечення його ефективності; 

- виконано дослідження принципу правової визначеності як вимоги 

верховенства права й аналіз особливостей та дефектів у його застосуванні 

(дотриманні) Великою Палатою Верховного Суду та Конституційним Судом 

України; 

- на матеріалах конкретних складних судових справ шляхом надання 

наукових висновків 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 (опубліковано в червні 2020 р.) та наукової 

статті (готується до друку в грудні 2020 р.). 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 

5.2 Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів.  

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

6. Зв'язок з практикою: 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Оглядова лекція-тренаж для суддів, адвокатів та працівників прокуратури 

«Роль правничих професій у встановленні та забезпеченні верховенства права в 

Україні» (22.10.2019 р., у межах сертифікатної програми «Практичний курс з 

верховенства права» (USAID, University of South Carolina, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого), 10 вересня 2020 р., м. Харків. 

6.5. Підготовка наукових висновків на запити (звернення) Верховного Суду: 

За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Уркевича В. Ю. 

про підготовку наукового висновку з питань: 1)  Чи є належним та 

ефективним обраний позивачем спосіб захисту прав у спірних 

правовідносинах? 2) Чи є можливим застосовування до спірних 

правовідносин положень частини четвертої ст. 362 ЦК України щодо 

переведення на позивача прав та обов'язків покупця?  3) Чи підлягають 
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застосуванню до вимог позивача положення ст.  258 ЦК України щодо 

спеціальної позовної давності? 

Зроблено такий висновок: 1) Обраний позивачем спосіб захисту прав у 

спірних правовідносинах не є належним, законним, отже, питання його 

ефективності не може обговорюватися взагалі; застосовування до спірних 

правовідносин положень частини четвертої ст.  362 ЦК України щодо 

переведення на позивача прав та обов’язків покупця не передбачене 

законом і не може бути застосоване за аналогією закону.  2) Якби обраний 

позивачем спеціальний спосіб захисту його прав у спірних 

правовідносинах був належним та законним, до вимог позивача підлягали 

б застосуванню положення частини другої статті 258 ЦК України щодо 

спеціальної позовної давності в один рік.  

За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік О. М. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) У зв’язку з тим, що ЖК УРСР 

(ст. 156) передбачає, що припинення сімейних відносин з власником будинку 

(квартири) не позбавляє їх права користування займаним приміщенням, чи є 

вказана норма імперативною й у будь-яких випадках таке право користування 

продовжується і після припинення сімейних відносин, чи у кожному випадку 

необхідно встановлювати наявність у наймача — колишнього члена сім’ї 

власника житлового приміщення — можливість чи фактичне проживання в 

іншому житловому приміщенні та враховувати баланс інтересів власника 

житлового приміщення та колишнього члена його сім’ї? 2) Який спосіб захисту 

права власника житлового приміщення є належним у разі, якщо житловим 

приміщенням фактично користується колишній член його сім’ї, що 

перешкоджає власнику фізично володіти своїм майном та користуватися ним? 

У зв’язку з цим, чи може бути заявлено вимоги про визнання колишнього члена 

сім’ї таким, що втратив право користування житловим приміщенням, оскільки 

такий фактично користується спірним приміщенням, а відповідно до ст. 71, 72 

ЖК УРСР визнання фізичної особи такою, що втратила право користування 

житловим приміщенням, можливе у разі відсутності особи за місцем свого 

проживання без поважних причин протягом певного часу? 3) Чи буде належним 

способом захисту права власника житлового приміщення у разі позбавлення 

його права користування таким визнання сервітуту припиненим відповідно до 

ст. 405 ЦК України, витребування майна із чужого незаконного володіння чи 

усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням шляхом виселення, 

чи вимоги про виселення? 4) Які існують інші способи захисту власника 

житлового приміщення у випадку, якщо одна із осіб, що користується вказаним 

житловим приміщенням, припинила сімейні відносини з власником і втратила 

статус члена сім’ї власника житлового приміщення? 

Зроблено такий висновок: 1) У цій справі наявною є колізія нормами права, 

що закріплені в ЖК УРСР і регулюють соціальні за своєю природою права 

громадян на житло та проживання в ньому, й нормами права, що закріплені в 

ЦК України і регулюють право власності, зокрема право на усунення перешкод 

щодо його здійснення. Оскільки ця колізія містить очевидні ознаки 

темпоральної, тобто є суперечністю між однаковими за юридичною силою 
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чинними нормами права, прийнятими в різний час, то подолати її треба за 

правилом подолання саме темпоральної колізії — віддавши перевагу нормам 

ЦК України як прийнятими значно пізніше, до того ж в іншій державі та за 

інших економічних реалій. 2) Прийнявши позицію 1, слід застосувати до 

спірних правовідносин частину першу ст. 391 ЦК України, згідно з якою 

власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права 

користування та розпоряджання своїм майном (зокрема шляхом подання 

негаторного позову). 3) У такому випадку суд може захистити право власності 

позивача за негаторним позовом шляхом застосування норм, закріплених у 

ст. 406 ЦК України «Припинення сервітуту», згідно з якими сервітут 

припиняється, зокрема, у разі припинення обставини, яка була підставою для 

встановлення сервітуту (у цьому випадку — припинення шлюбу). Сервітут 

може бути припинений за рішенням суду на вимогу власника майна за 

наявності обставин, які мають істотне значення (теж припинення шлюбу та, як 

факультативна обставина, неможливість подальшого спільного проживання, 

відсутність вільного місця, нові стосунки власника тощо). Хоча, на нашу думку, 

перша підстава є цілком достатньою. 4) Вважаємо, що в цій категорії справ не 

мають значення наявність чи відсутність у відповідача іншого житла, наявність 

чи відсутність державної реєстрації проживання у приміщенні тощо, оскільки 

такий підхід переводить спір у площину житлових, а не цивільних 

правовідносин, що унеможливлює його справедливе вирішення взагалі. 

5) Оскільки цей спір є цивільно-правовим, то, на нашу думку, коректним 

предметом позову має бути не виселення з житлового приміщення (вимога, що 

є за своєю юридичною природою суто житловою, а не цивільно-правовою), а 

саме усунення перешкод у здійсненні права користування та розпоряджання 

позивачем своїм майном шляхом припинення користування ним відповідачем. 

Проте нам відомо, що реальна практика виконавчого провадження свідчить, що 

реальне виконання таких судових рішень можливе лише у випадку, коли в них 

міститься вимога про виселення відповідача. 6) Зрозуміло, що єдиним засобом 

усунення цієї колізії (її подолання назавжди та для необмеженої кількості 

випадків) є законотворчість, але Верховний Суд має достатні повноваження для 

її подолання для певної категорії схожих справ з метою ефективного захисту 

права власності як одного з невід’ємних та невідчужуваних прав людини. 

За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про 

підготовку наукового висновку з питання, чи існують, виходячи з принципу 

поваги до судового рішення як складової принципу правової визначеності, 

наукові підстави вважати, що ухвалення рішення суду, яке набрало законної 

сили, у справі про стягнення з поручителя кредитної заборгованості має 

наслідком неможливість для такого поручителя підіймати в іншому процесі 

питання про визнання поруки припиненою з тих самих підстав, правовідносин 

та зобов'язань, що виникли до ухвалення такого рішення? 

Зроблено такий висновок: Виходячи з принципу res judicata як складової 

вимоги правової визначеності та принципу верховенства права у цілому, 

наявність судового рішення, що набрало чинності, про стягнення з поручителя 

кредитної заборгованості унеможливлює в подальшому розгляд судом по суті 
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позовних вимог цього поручителя про визнання поруки припиненою з тих 

самих підстав та щодо тих самих правовідносин, що були предметом розгляду в 

судовій справі, в якій було ухвалене таке рішення. 

За зверненням судді Касаційного господарського суду у складі 

Верховного Суду Пількова К. М. про підготовку наукового висновку з 

питань: 1) Чи слід вважати норму ч. 14 ст. 14 Закону України «Про 

державний матеріальний резерв» такою, що встановлює інший строк 

нарахування пені, ніж передбачено ч. 6 ст. 232 ГК України, та, 

відповідно, чи припиняється відповідно до ч . 6 ст. 232 ГК України 

нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання 

зі сплати вартості поставленої до державного резерву продукції через 

шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано? 2)  Як 

застосовується та співвідноситься норма ч . 1 ст. 5 Закону України «Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень» про компенсацію з 

положеннями ст. 625 ЦК України про відповідальність за порушення 

грошового зобов'язання з урахуванням положень Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та практики її застосування ЄСПЛ 

у справах про відповідальність держави за виконання судових рішень про 

стягнення коштів з державних органів. Відповідь на це питання потребує 

уточнення у таких аспектах: 2.1) Яку відповідальність несе держава в 

особі державного органу, який є боржником за рішенням суду про 

стягнення коштів, за невиконання такого рішення, до набрання чинності 

Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень»? 2.2) Чи обмежується відповідальність держави в особі 

державного органу, який є боржником за рішенням суду про стягнен ня 

коштів, за невиконання такого рішення, обов'язком сплатити 

компенсацію, передбачену Законом України «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень»? 3) Чи підлягають застосуванню до позовних 

вимог суб'єкта господарювання до державного органу про стягнення сум 

відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень», ч. 2 ст. 625 ЦК України, а також пені на 

підставі Закону України «Про державний матеріальний резерв», 

нарахованих на суму заборгованості за судовим рішенням, пред'явленим 

до виконання, однак таким, що тривалий час не виконується, положенням 

глави 19 ЦК України про позовну давність? Якщо так, то з якого моменту 

розпочинає свій перебіг строк позовної давності у цих правовідносинах?  

Зроблено такий висновок: 1) Норму ч. 14 ст. 14 Закону України «Про 

державний матеріальний резерв» не слід вважати такою, що встановлює 

інший строк нарахування пені, ніж передбачено ч . 6 ст. 232 ГК України, 

та, відповідно, нарахування штрафних санкцій за прострочення 

виконання зобов'язання зі сплати вартості поставленої до державного 

резерву продукції припиняється відповідно до ч . 6 ст. 232 ГК України 

через шість місяців від дня, коли таке зобов'язання зі сплати мало бути 

виконано. 2) До набрання чинності Законом України «Про гарантії 

держави щодо виконання судових рішень» держава в особі державного 
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органу, який є боржником за рішенням суду про стягнення коштів, за 

невиконання такого рішення, несе відповідальність в розмірі повного 

відшкодування збитків від інфляції.  Водночас після набрання чинності 

цим Законом відповідальність держави в особі державного органу, який є 

боржником за рішенням суду про стягнення коштів, за невиконання 

такого рішення, не обмежується обов'язком сплатити компенсацію, 

передбачену ч. 1 ст. 5 цього Закону, а складається також з повного 

відшкодування збитків стягувача від інфляції за весь час прострочення 

відповідних платежів. 3) Положення глави 19 ЦК України про позовну 

давність підлягають застосуванню до позовних вимог суб'єкта господарювання 

до державного органу про стягнення пені на підставі п. 14 ст. 14 Закону 

України «Про державний матеріальний резерв», ч. 2 ст. 625 ЦК України, проте 

не підлягають застосуванню до позовних вимог стягувача до боржника - 

державного органу про стягнення сум відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України 

«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», нарахованих на суму 

заборгованості за судовим рішенням, пред'явленим до виконання, однак таким, 

що тривалий час не виконується. Строк позовної давності у спірних 

правовідносинах про стягнення пені на підставі п. 14 ст. 14 Закону України 

«Про державний матеріальний резерв», ч. 2 ст. 625 ЦК України розпочинає свій 

перебіг у день, наступний за днем визначеного договором строку виконання 

основного зобов’язання — оплати продукції, поставленої суб’єктом 

господарювання до матеріального резерву. 

На стадії підготовки та оформлення для передачі до Верховного Суду 

перебувають наукові висновки: 

За зверненням судді-доповідача Касаційного господарського суду у складі 

Верховного Суду Ткаченко Н. Г. про підготовку наукового висновку з питань: 

1) У яких випадках допускається зворотна сила актів цивільного законодавства 

ВІДПОВІДНО до ч. 2 ст. 5 ЦК України? Чи застосовується новий акт цивільного 

законодавства в порядку зворотної дії відповідно до ч. 2 ст. 5 ЦК України у 

разі, якщо він не стосується притягнення особи до відповідальності, а лише 

поліпшує правовий статус особи? 2) Чи правильно ВІДПОВІДНО до ч. 3 ст. 5 ЦК 

України у так званих «триваючих» відносинах (у відносинах, які виникли 

раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, що втратив чинність, 

та продовжують існувати після набрання чинності новим актом цивільного 

законодавства), застосовувати новий акт цивільного законодавства до прав та 

обов'язків, які виникли до набрання чинності новим актом цивільного 

законодавства та продовжують існувати і після набрання чинності новим 

актом? 3) З якого моменту відповідно до Правил користування електричною 

енергією, затверджених постановою НКРЕ №28 від 31.07.1996 р., та Правил 

роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ № 312 

від 14.03.2018 р., у постачальника електричної енергії або електропередавальної 

організації у разі виявлення ними факту вчинення споживачем порушення цих 

Правил виникає право вимоги стягнення зі споживача вартості обсягу 

недоврахованої електричної’ енергії, а у споживача виникає обов'язок сплатити 

кошти за недовраховану (необліковану) електричну енергію? 4) Чи підлягають 
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застосуванню в порядку ч. 3 ст. 5 ЦК України положення абз. 7 п/п. 8.2.6. п. 8.2. 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕ № 312 від 14.03.2018 р., до права постачальника електричної енергії або 

електропередавальної організації вимагати стягнення зі споживача вартості 

необлікованої електричної енергії у разі, якщо був виявлений факт вчинення 

споживачем порушення ПКЕЕ, які були чинні під час виявлення 

правопорушення, проте це право вимоги виникло під час дії нових Правил? 

За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про 

підготовку наукового висновку з питань: 1) Чи слід вважати отриману 

випускником вищого навчального закладу під час навчання академічну 

стипендію такою, що входить до складу витрат, які випускник такого закладу 

має компенсувати замовникові у разі неприбуття за направленням або відмови 

без поважних причин приступити до роботи за призначенням (відпрацювати 

три роки в закладі охорони здоров’я, куди випускник направлений за 

розподілом)? 2) Яка цивільно-правова природа зобов’язання випускника 

вищого навчального закладу щодо повернення понесених на навчання витрат, 

які випускник такого закладу має компенсувати замовникові у разі неприбуття 

за направленням або відмови без поважних причин приступити до роботи за 

призначенням (відпрацювати три роки в закладі охорони здоров’я, куди 

випускник направлений за розподілом)? 3) Чи підлягає застосуванню до 

спірних правовідносин між випускником вищого навчального закладу та 

замовником щодо повернення понесених на навчання витрат відповідна норма 

ст. 52 Закону України «Про освіту», чинна на момент виникнення освітніх 

правовідносин, однак скасована на момент неприбуття за направленням або 

відмови без поважних причин приступити до роботи за призначенням 

(відпрацювати три роки в закладі охорони здоров’я, куди випускник 

направлений за розподілом)? 

7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

Міжнародні: 

1) Міжнародна практична конференція «Модельні рішення для судів: кращі 

міжнародні та українські практики» (Проект ЄС «PRAVO-JUSTICIE», USAID, 

Програма «Нове правосуддя») (20 лютого 2020 р., м. Харків). 

2) Друга фулбрайтівська експертна онлайн-дискусія «Пандемія COVID-19: 

соціальні та економічні виклики для України» (Фонд Фулбрайта, США) (23 

квітня 2020 р.). 

3) Круглий стіл сертифікатної програми «Практичний курс з верховенства 

права» (USAID, University of South Carolina, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого) (10-11 вересня 2020 р., м. Харків). 

4) IV Харківський Міжнародний юридичний форум (23-25 вересня 2020 р., м. 

Харків). 

5) Осіння школа з кримінального права «Лабораторія кримінальної 

правотворчості» (у межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти 

з прав людини» (Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Міністерство освіти і 

науки України) (11-13 листопада 2020 р.). 
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6) Міжнародний захід «Академічна доброчесність у системі внутрішнього 

забезпечення якості освіти в університетах» (Американські Ради з міжнародної 

освіти, Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», 23-27 

листопада 2020 р., м. Київ). 

7) Перший регіональній форум з бізнесу і прав людини у Східній Європі та 

Центральній Азії (23-25 листопада 2020 р.) — міжнародний. 

Всеукраїнські: 

1) Педагогічна майстерня «Новітні методики викладання галузевих 

юридичних дисциплін: На шляху вдосконалення якості національної вищої 

юридичної освіти» (USAID) (13-18 січня 2020 р., м. Харків). 

2) Публічні консультації «Через консенсус — до змін у Конституцію у 

частині децентралізації» з циклу інклюзивних публічних консультацій» 

(USAID, Конституційний Суд України, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) (29 

лютого 2020 р., м. Харків). 

3) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції – 

ІІ: Право і неправо» (18-19 вересня 2020 р., м. Харків). 

4) Всеукраїнська онлайн-конференція «Забезпечення єдності судової 

практики: правові позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради 

Європи» (Верховний Суд, Національна школа суддів, проєкти Ради Європи 

«Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 

Європейської конвенції з прав людини» і «Підтримка впровадженню судової 

реформи в Україні») (20 листопада 2020 р., м. Київ). 

9. Видавнича діяльність: 

Підручник: 

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. — 568 с. (2 розділи, 1 параграф — 2 друк. арк.). 

Статті: 

Смородинський В. Правова визначеність // Філософія права і загальна теорія 

права. — 2020. — № 2. — 0,7 друк. арк. (готується до друку в грудні 2020 р.). 

10. Чи являєтесьчленом редакційної колегії якого-небудь видання.  

Заступник головного редактора журналу «Філософія права і загальна теорія 

права». 

11. – 14. –  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

1) Педагогічна майстерня «Новітні методики викладання галузевих 

юридичних дисциплін: На шляху вдосконалення якості національної вищої 

юридичної освіти» (USAID) (13-18 січня 2020 р.). 

2) Сертифікатна програма «Практичний курс з верховенства права» 

(University of South Carolina, USAID, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) (розробник / 

тренер, 2018-2020). 

3) Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 

(Американські Ради з міжнародної освіти) (2020-2022). 

4) Осіння школа для викладачів кримінального права «Лабораторія 

кримінальної правотворчості» у межах проекту «Удосконалення юридичної 
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освіти та освіти з прав людини» (Координатор проектів ОБСЄ в Україні у 

співпраці з Міністерством освіти і науки України) (2020). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України (член журі). 

17. –  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.   

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» 

(18 травня 2020 р.). 

 

 

__________ доц. Віктор СМОРОДИНСЬКИЙ 
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