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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 рік

1. Настюк Василь Якович.
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи -

«Адміністративно-процесуальна діяльність поліції щодо забезпечення
верховенства права органів внутрішніх справ», 2,0 друк.арк.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -
«Адміністративно-процесуальна діяльність поліції щодо забезпечення
верховенства права органів внутрішніх справ», 8,4 друк.арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.) -  статті, тези, підручник.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  визначення принципів 

адміністративної діяльності органів національної поліції.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) -  не приймав 
участі.

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів -  проводив рецензування проектів законів України «Про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
посилення відповідальності за порушення вимог інформаційного законодавства», 
«Про наукову та науково-технічну діяльність», також надавав пропозиції до Плану 
дій з реалізації Національної стратегії у  сфері прав людини, Плану дій щодо 
реалізації Національної стратегії у  сфері прав людини та Плану заходів на 2016-2020 
роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 
р., до Концепції декриміналізації злочинів, що не становлять для суспільства значної 
небезпеки.

5.3. -
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади -  є членом 

науково-консультативної ради при Верховному Суді України (за адміністративно- 
правовою спеціалізацією).
6. Зв’язок з практикою:

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень -  спільно з аспіранткою Туркової О.К. проводив 
узагальнення практики щодо порядку та процедур надання адміністративних послуг.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам -  прочитано 4 лекції для працівників 
Служби безпеки України в Інституті післядипломної освіти Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян:

Підготував висновки на запити Верховного Суду України:
1. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 

судом касаційної інстанції у  справі за позовом Забавського Ігоря Степановича до 
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у  Львівській області про 
скасування постанови про адміністративне правопорушення, (лютий 2016р.).



2. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково 
застосована судом касаційної інстанції у  справі за позовом Мосійчука І.В. до 
Верховної Ради України, а також щодо правильності застосування норм Регламенту 
Верховної Ради України Вищим адміністративним судом України в оскарженій 
постанові, (лютий 2016р.).

3. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у  справі Якіменка 0.0. до Хмельницької міської ради про 
визнання протиправним та скасування рішення (березень 2016р.).
та Верховної Ради України:

1. Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про Національну гвардію України» внесений народним депутатом України 
Геращенком А.Ю. (реєстр. № 3723 від 28.12.2015р.) ( січень 2016р.).
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 (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

1. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (19 грудня 2015 р., Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків) -  виступ із доповіддю;

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями удосконалення 
наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 
2016р., м. Харків);

3. І  Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Проблеми правового 
регулювання додержання та захисту прав і свободи людини, що має залежність від 
наркотиків» (2 березня 2016р., м. Харків);

4. Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в 
України» (19 квітня 2016р., м. Харків);

5. Регіональний круглий стіл на тему: «Оперативно-службова діяльність 
органів Служби безпеки України в умовах ускладнення оперативної обстановки» (28 
квітня 2016р., м. Харків);

6. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
виклики сьогодення» ( 20 травня 2016р., м. Харків);

7. І  Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право 
сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2016 
р., м. Харків);

8. Східноєвропейский форум по правовій реформі «20 лет Конституции 
Украиньї Европейская правовая традиция и украинский контекст -  измерения 
правовой реформи» (19-20 травня 2016р., м. Харків).

9. ВегріесгетШо і гаггдсЬапіе кгугузомге -  ЬегріесгепзШо і оЬгоппоіс ратім/а 
(21-22 сентября 2016 г., г.Лодзь, Республика Польша).

10. І  Міжнародна науково-практична конференція «Історія вітчизняного та 
європейського адміністративного права і процесу» (кафедра адміністративного 
права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, 6 жовтня 2016року).
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Статті:

Настюк В., Крайник Г. Проблеми адміністративної та кримінальної 
відповідальності за корупційні правопорушення в Україні /  Право України. - 2015. - №
12.-С . 48-57.(0,5 друк.арк.);



з
Уазуі УакоуусИ Мазіуик, Котап УоІодутугомусУі Зкарочаї Іпіетаііопаї 

Ехрегіізе іп АФпіпізігаШе Ье%аІ Зиррогі о / ИаИопаІ Весигііу іп ІЛсгаіпе /Ігиііап Лигпаї 
о/8сіепсе & ТєсИпоіо£у// Уоіите 9 /-Шиє 36. - ЗеріетЬег 2016 (0,7друк, арк.)
Тези:

1. Настюк В.Я. Проблеми визначення поняття та змісту адміністративно- 
правових режимів обігу наркотиків в секторі безпеки та оборони: збірник наукових 
праць І  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями удосконалення 
наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 
2016 року, м. Харків) /  Ред.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук 
та ін. -X .: ФОПБровін О.В., 2016. -  С. 6-13.(0,2 друїсарк.)

2. Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Доктрина інформаційної безпеки в сучасних 
умовах. Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні 
(матеріали круглого столу, м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) /  за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. 
Головкіна. -  Харків.: Право, 2016. -  С. 5-8. (0,2 друк.арк.).

3. Настюк В.Я. Принципи демократичного контролю сектору безпеки. Збірник 
наукових праць за матеріалами IV Міжнародна науково-практичної конференції 
«Сектор безпеки України: виклики сьогодення» (20 травня 2016 року м. Харків)/ 
Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. -  С.63-64. (0,2 друїсарк.)

4. Настюк В.Я. Від безпеки держави до безпеки суспільства. Збірник наукових 
праць за матеріалами І  Міжнародної науково-практичної конференції 
Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи 
розвитку (21 травня 2016року, м. Харків). /Редкол: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех та ін. - Харків: видавництво « Плеяда», 2016. -  С. 73-75. (0,2 друїсарк.)

5. Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Правопорушення у  сфері безпеки обігу 
комп ’ютерної інформації // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: 
актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук, практ. 
семінару (м. Харків, 27 трав. 2016року) /редкол.: С. О. Гриненко (голов. ред.) та ін. -  
X .: Право, 2016. -Вип. 7. -  С. 149-152. (0,2 друїсарк.)

6. Настюк В.Я. Демократический контроль над сектором безопасности в 
период борьбьі с терроризмом/В.Я.Настюк / /ВегріесгетШо і гаггцсЬапіе кгугузомге -  
Ьегріесіетімо і оЬгоппозс рапзШа (21-22 сентября 2016 г., г.Лодзь, Республика 
Польша). -  Зроіесгпа Акасіетіа Иаик, Тот XVII, Іезгуі 5, Сг%вс 3. -  С.257-264. (0,2 
друїсарк.)

1. Настюк В.Я., Червякова О.Б., Мех Ю.В. Становлення міжнародного 
механізму захисту персональних даних та проблеми його впровадження в україні у  
сфері поліцейської діяльності /  В. Я. Настюк, О. Б. Червякова, Ю. В. Мех // І  
Міжнародна науково-практична конференція «Історія вітчизняного та 
європейського адміністративного права і процесу» (кафедра адміністративного 
права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, 6 жовтня 2016року). (0,2 друїсарк.)

8. Настюк В.Я., Кравченко 0.0. Щодо проблематики запровадження 
кримінального чи адміністративного проступку // Стан та перспективи розвитку 
адміністративного права України: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Одеса, 12 жовтня 2016р. -  Одеса : ОДУВС, 2016. -  С. 130-131 (0,2 друїсарк.).

9. Иазішк V. У. Іп/огтаііоп о//ете: іпіетаііопаї ехрегіепсе апсі Іе£ІзІаііїе 
ргорозаЬ /ог ІЛсгаіпе /  V. У. Иазішк // Збірник наукових праць за матеріалами III 
Міжнародного науково-практичного круглого столу «Інформаційна безпека: 
європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 2016 р.) -  Харків: 
видавництво «Плеяда», 2016. -С. 42-43. (0,2 друїсарк.)



Підручник:
1. Інформаційне право: підручник /  В.Я. Настюк В.Я. (кер.авт.кол.), Л.П. 

Коваленко, Р.В. ЦІаповал та ін.; за заг. ред. В.Я. Настюка, Л.П. Коваленко, Р.В. 
ЦІаповала -X:, 2016. -  278 с. (15.9 друк.арк.)(особисто 4,2 друк.арк.).

2. Інформаційне право: підручник /  Л.П. Коваленко, Х.В. Солнцева, Р.В. 
Шаповал; за заг. ред. В.Я. Настюка. -  X., Юрайт, 2016. -  92 с. (4,37 друїсарк,), 
(особисто 1,1 друїсарк).
Навчальний посібник:

Організаційно-правове забезпечення діяльності суб’єктів управління 
публічними фінансами: навч.посіб. /  В.Я. Настюк, С.М. Клімова. -  X.: Вид-во ХарРІ 
НАДУ «Магістр», 2016. -  83 с. (особисто 0,1 друїсарк.)

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Всориз, РІНЦ, Іпсіех Соретісиз та інш. -

Уазуі УакоуусН Nазіуик, Котап УоІойутуго\уск Вкаро\аІ Іпіетаііопаї Ехрегіізе 
іп АсІтіпізІгаШе Ье§аІ Виррогі о/Иаііопаї Весигііу іп ІЛсгаіпе /  Іпсііап Литаї о/Всіепсе 
& Тескпоіоцу // Уоіите 9 /-Іззие 36. - ВеріетЬег 2016 (0,7друк. арк.)
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - є членом 
редакційної колегії збірників наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» та 
«Проблеми законності».
11. Вказати членом яких спеціалізованої вчених ради ви є - член спеціалізованих 
вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д. 
64.086.01 таД. 64.086.03.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:

- докторська дисертація Губерська Наталія Леонідівна «Адміністративні 
процедури у  сфері вищої освіти»( квітень 2016р.);

- докторська дисертація Христинченко Надія Петрівна «Організаційне та 
правове забезпечення розвитку наукової діяльності в Україні» (травень 2016р.);

- кандидатська дисертація Яковлєв Іван Петрович «Форми і методи 
адміністрування у  державній митній справі» (липень 2016р.);

докторська дисертація Салманова Олена Юріївна «Правові акти в 
управлінській діяльності Національної поліції України» (вересень 2016р.);

докторська дисертація Федотов Олексій Павлович «Адміністративно- 
правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика» 
(жовтень 2016 р.).
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські:

Підготовлено 10 відгуків на автореферати дисертацій:
Кандидатські:

Михайлюк Яни Богданівни «Адміністративні послуги в країнах Європейського 
Союзу та Україні (порівняльно-правовий аспект)» (травень 2016р.);

Ткаленко Ольги Михайлівни «Адміністративно-правове забезпечення 
діяльності органів публічної адміністрації щодо попередження насильства в сім’ї 
відносно дітей» (травень 2016р.);

Ільченко Катерини Романівни «Порядок та підстави переміщення через 
митний кордон України продуктів морського та річкового промислу» (червень 2016 
Р-):

Бітова Андрія Івановича «Особливості касаційного провадження в 
адміністративному судочинстві» (червень 2016р.);

Вінцової Дар ’ї Сергіївни «Співвідношення принципів фіскальної достатності 
та економічності оподаткування» (червень 2016р.);



Мельника Михайла Володимировича «Інститут митних режимів в 
митному праві України» (вересень 2016р.);

ЦІушулкової Віри Дмитрівни «Організаційно-правове регулювання діяльності 
адміністративних комісій при виконавчих органах місцевого самоврядування» 
(вересень 2016 р.). 
докторські:

Жернакова Михайла Володимировича «Податкові спори: реформування 
механізмів вирішення» (січень 2016р.);

Чистоклетова Леонтія Григоровича «Адміністративно-правове забезпечення 
безпеки суб’єктів господарювання в Україні» (вересень 2016р.).

Старинського Миколи Володимировича «Валютні правовідносини: .теоретико- 
методологічний аспект» (жовтень 2016р.)
14.-
15.-
16.-
17.-
18. -

Д.ю.н., професор В.Я. Настюк

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 22 листопада 2016 р. Протокол № 4.


