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ЗВІТ

КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2016 РІК

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ.

1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились дослідження.
В 2016 році кафедрою адміністративного права та адміністративної 

діяльності згідно плану науково-дослідницьких робіт працювала над написанням 
монографій, підручника, статей, тез, наукових доповідей та повідомлень в рамках 
цільової комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 
верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».

1.2. Склад кафедри (викладачі, які працюють на повну ставку) їх науковий 
ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково вказати 
публікації (монографії, статті, тези) кожного викладача.

1. Настюк В. Я., д.ю.н., професор
«Адміністративно-процесуальна діяльність поліції щодо забезпечення 
верховенства права органів внутрішніх справ», 2,0 друк. арк.
Опубліковано 8,4 друк. арк.

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.);

Vasyl Yakovych Nastyuk, Roman Volodymyrovych Shapoval International 
Expertise in Administrative Legal Support of National Security in Ukraine / Indian 
Journal of Science & Technology // Volume 9/ - Issue 36. - September 2016 (0,7 друк, 
арк.)

Тези:
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.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 6-13.(0,2 друк.арк.)

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.)

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 друк.арк.).
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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 2016 року, м. Харків). / Редкол: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, 
Ю.В. Мех та ін. - Харків: видавництво « Плеяда», 2016. -  С. 73-75. (0,2 
друк.арк.).

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. 2016 року) / редкол.: С. О. 
Гриненко (голов, ред.) та ін. -  X. : Право, 2016. -  Вип. 7. -  С. 149-152. (0,2 
друк.арк.).

Настюк В.Я. Демократический контроль над сектором безопасности в 
период борьбы с терроризмом/ В.Я.Настюк // Bezpieczenstwo і zarz^dzanie 
kryzysowe -  bezpieczenstwo і obronnosc panstwa (21-22 сентября 2016 г., г.Лодзь, 
Республика Польша). -  Spoleczna Akademia Naulc, Tom XVII, Zeszyt 5, Czçsc 3. -  
С.257-264. (0,2 друк.арк.).

Настюк В.Я., Черенкова 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 2016 року). (0,2 друк.арк.).

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

Nastiuk V. Y. Information offense: international experience and legislative 
proposals for Ukraine / V. Y. Nastiuk 11 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 друк.арк.).

Підручник:
1. Інформаційне право: підручник / Настюк В.Я., Коваленко Л.П., Шаповал 

Р.В., Солнцева Х.В. -  X. , Друкарня Національного юридичного університету ім. 
Ярослава Мудрого, 2016. -  277 с. (15.9 друк.арк.)(особисто 4,2 друк.арк.).

2. Інформаційне право: підручник / Настюк В.Я., Коваленко Л.П., Шаповал 
Р.В., Солнцева Х.В. -  X. , Юрайт, 2016. -  91 с. (5,4 друк.арк.), (особисто 1,1 
друк.арк).

2. Коваленко Л. П., д.ю.н., професор
«Особливості загально-правових принципів в інформаційному праві», 2,0 друк, 

арк.
Опубліковано 8,27 друк. арк.
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Підручник:
1. Інформаційне право: підручник / В .Я. Настюк В.Я. (кер.авт.кол.), Л.П. 

Коваленко, Р.В. Шаповал та ін.; за заг. ред. В.Я. Настюка, Л.П. Коваленко, Р.В. 
Шаповала -Х :, 2016. -  278 с. (15.9 друк.арк.)(особисто 3,9 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 друк.арк.), 
(особисто 1,4 друк.арк).

3. Шаповал Р.В., д.ю.н., доцент
«Adaptation of the Ukrainian legislation on higher education to the European 

standards based on the experience of the Baltic countries» («Адаптація законодавства 
України про вищу освіту європейських стандартів, заснованих на досвіді країн 
Балтії»), 1,5 друк. арк.
Опубліковано 7,5 друк. арк.

Статті:
1. Roman Volodymyrovych Shapoval, Snieguole Matuliene, Gabriele Juodkaite- 

Granskiene Ukrainian Higher Education Law: Key Highlights and Relationships with 
Lithuanian Science and Study Policy / Ukrainos aukstojo mokslo jstatymas: 
pagrindiniai principai ir santykis su Lietuvos mokslo ir studijq politika.// Pedagogika, 
2016 - Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva Lithuanian University of 
Educational Sciences, Lithuania - Vol. 121 (No. 1). - P. 199-209 (0,7 друк, арк.)

2. Rolandas Kriksciunas, Roman Shapoval, Kriminalistiai metodai administracineje 
teisenoje / KRIMINALISTIKA IR TEISMO EKSPERTOLOGIJA: mokslas, studijos, 
praktika / Polish security printing works Ltd. -  No. 12. -  2016 -  P. 244-251(0,3 друк, 
арк.)

3. Roman Volodymyrovych Shapoval, Vasyl Yakovych Nastyuk International 
Expertise in Administrative Legal Support of National Security in Ukraine / Indian 
Journal of Science & Technology // Volume 9/ - Issue 36. - September 2016 (0,7друк. 
арк.)

Тези:
Шаповал Р.В. Деякі питання реалізації адміністративно-територіальної 

реформи в Україні 11 збірн. наук, повідомлень Міжнародної науково-практичної 
конференції «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав 
людини», Братислава, Словаччина, (6-7 травня 2016 р.) -  С. 132-135. (0,2 друк, 
арк.).

Шаповал Р.В. Деякі аспекти впровадження адміністративно-територіальної 
реформи в Україні // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в 
Україні в контексті правової інтеграції (21-22 травня 2016 р., м. Суми) : зб. матер. 
IX Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. С.С. Лукаш, Василенко 
В.А., Гробова В.П. та ін. -  Видавничий дім «Ельдорадо» -  С. 63-65. (0,15 
друк.арк.).

Шаповал Р.В. Адміністративно-правове регулювання захисту 
інтелектуальної власності України в контексті гармонізації чинного законодавства 
до вимог ЄС І І Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 року, 
м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-
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практичної конференції / редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та 
ін. -  Харків: видавництво «Плеяда», 2016. -  С. 99-100. (0.15 друк.арк.) 

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

Коваленко, Р.В. Шаповал та ін.; за заг. ред. В.Я. Настюка, Л.П. Коваленко, Р.В. 
Шаповала-X :, 2016.-278 с. (15.9 друк.арк.)(особисто 3,9 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 друк.арк.), 
(особисто 1,4 друк.арк).

4. Богуцький В. В., к.ю.н., доцент
«Сутність правових актів органів виконавчої влади», 1,5 друк. арк.
Опубліковано 6,5 друк. арк.
Навчальний посібник:

1. Основи військового управління: навч. посіб. / М. М. Тищенко, В. В. 
Богуцький, Є. І Григоренко; за заг. ред. М. М. Тищенка. -  X: Юрайт, 2016. -  356 с. 
(всього 19,56 друк.арк.)(особисто 6,5 друк.арк.).

5. Компанієць І. М., к.ю.н., доцент
«Еволюція адміністративного права України та його сучасний стан», 1,5 друк, 
арк.
Опубліковано 1,05 друк. арк.
Стаття;

Компанієць І.М., Нечитайленко А.О. Про деякі шляхи удосконалення 
адміністративного права // Збірник наукових праць. Серія «Право» (ХНПУ ім. 
Г.С. Сковороди). -  X.: 2016. -  Вип. 24. -  С. 38-41. (0,5 друк.арк.)
Тези:

Компанієць І.М. Цінність адміністративного права та його значення для 
сучасного етапу державотворення. Збірник наукових праць за матеріалами І 
Міжнародної науково-практичної конференції Адміністративне право сучасного 
етапу державотворення: стан та перспективи розвитку (21 травня 2016 року, м. 
Харків). / Редкол: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. - Харків: 
видавництво «Плеяда», 2016. -  С. 43-46. (0,2 друк.арк.)

Компанієць І.М. Деякі питання розвитку сучасних технологій та засобів 
навчання в вищий школі. Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки // 
Тези доповідей та повідомлень учасників X конференції школи педагогічної 
майстерності Національного юридичного університету. X.: 2016, - С. 177-180. (0,2 
друк.арк.)

Компанієгіь І.М. Деякі питання забезпечення права громадян на 
інформацію. Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для 
України (25 листопада 2016 р., м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами 
III Міжнародного науково-практичного столу. Серія «Сектор безпеки України» 
Вип.14 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: 
видавництво «Плеяда», 2016. - С.93-94.(0,15 друк.арк.)
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6. Мартиновський В. В., к.ю.н., доцент
«Правове регулювання ліцензійно-дозвільної діяльності», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,5 друк. арк.
Статті:

Мартиновський В.В. Аналіз причин виникнення та розвитку корупції в 
Україні/ В.В. Мартиновський 11 Прикарпатський юридичний вісник. -  2016. -  № 4. 
-  С. 45-54. -  0.5 друк.арк.

Мартиновський В.В. Ліцензійний контроль в системі адміністративних 
процедур / В.В. Мартиновський// Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія «Право». -  2016. -  № 41. -  С. 16-24 -  0.5 друк.арк.
Тези:

Мартиновський В.В. Деякі питання визначення строків ліцензування 
діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів.// Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми 
євроінтеграції та судової практики: збірник наукових праць І Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (12 січня 2016 року, м. Харків) / Ред. Ю.П. Битяк, 
А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 
45-46. -  0.15 друк.арк.

Мартиновський В.В. Нормативне закріплення питання ліцензійного 
провадження щодо діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів // Проблеми правового регулювання 
додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків (2 
березня 2016 року, м. Харків): збірник наукових праць за матеріалами І 
Міжнародного науково-практичного круглого столу (Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого; ДСКН України; ЮНОДК) / Ред. Ю.П. Битяк, 
А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 
43-45. -  0.2 друк.арк.

Мартиновський В.В. Дозвільна система -  правова форма управління.// 
Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 року, м. Харків). 
Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної 
конференції / редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: 
видавництво «Плеяда», 2016. -  С. 55-56. -  0.15 друк.арк.

7. Мех ІО. В., к.ю.н., доцент
«Проблеми охорони громадського порядку в контексті цивільної безпеки 
України», 1,5 друк. арк.
Опубліковано 5,15 друк. арк.

Статті:
Мех Ю.В. Государственно-частное партнерство в секторе безопасности: 

европейские ориентиры для Украины / Ю.В. Мех // Bezpieczenstwo і zarzqdzanie 
kryzysowe -  bezpieczenstwo і obronnosc panstwa (21-22 сентября 2016 г., г.Лодзь, 
Республика Польша). -  Spoleczna Akademia Nauk, Tom XVII, Zeszyt 5, Cz^sc 3. -  
C. 153-167 (0,95 друк. арк.).

Мех Ю.В. Протокол об административном правонарушении как документ: 
существенные признаки и требования, к нему предъявляемые / Е. Червякова, Ю. 
Mex//Legea si Viata. -2016. -№  10.-С . 77-81 (0,8 друк. арк.).
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Тези:
Мех Ю.В. European standards of administrative and legal régulation of the right 

to security /Y.V. Mekh// II Міжнародна науково-практична конференція «Стан та 
перспективи розвитку адміністративного права України» (9-10 жовтня 2015 року, 
Одеський державний університет внутрішніх справ). -  С. 101 (0,2 друк. арк.).

Мех Ю.В. The issue définition and functions of judicial power/ Yulia Mekh// 
Науково-практичний круглий стіл «Роль і місце адміністративної юстиції в 
умовах проведення конституційної реформи» (23 жовтня 2015 року, Класичний 
приватний університет, м. Запоріжжя) -  С. 231-234 (0,35 друк. арк.).

Мех Ю.В. Правоохоронна діяльність громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону/ Ю.В.Мех// Збірник тез наукових 
доповідей та повідомлень учасників II Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (19 грудня 2015 
р., Нац. юрид. універ. ім. Ярослава Мудрого) -  Харків: «Плеяда», 2015. -  С. 63-65 
(0,3 друк. арк.).

Мех Ю.В. Control drug trafficking -  a priority security sector of Ukraine: legal 
principles of public-private partnership/ Yulia Mekh// 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.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 46-49 (0,4 друк. арк.).

Мех Ю.В. Деякі напрямки гармонізації вітчизняного законодавства з питань 
захисту державної таємниці до законодавства країн ЄС / О.Б.Червякова, 
Ю.В.Мех// Воркшоп «Інформаційна безпека як частина національної безпеки у 
Східній Європі»: зб. матеріалів, 19-20 лют. 2016 р. -  X.: Право, 2016. -  С. 134-135 
(0,2 друк. арк.).

Мех Ю.В. Державно-приватне партнерство у забезпеченні наркобезпеки: 
міжнародний досвід /Ю.В.Мех// Збірник наукових праць І Міжнародного 
науково-практичного круглого столу «Проблеми правового регулювання 
додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків» 
(2 березня 2016 року, м. Харків) / Ред. кол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.Я. 
Настюк, О.М. Шевчук та ін -  X.: ФОП Бровін О.В., 2016. -  С. 45-50 (0,45 друк, 
арк.).

Мех Ю.В. Некоторые вопросы обеспечения информационной безопасности/ 
Ю.В.Мех// Теоретические и прикладные аспекты информационной безопасности: 
тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 31 марта 2016 г.) / М-во внутр. 
дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь»; ред. кол.: А.В. Яскевич (отв. ред.) [и др.]. -  Минск: Акад. МВД, 2016. -  
С. 133-137 (0,3 друк. арк.).

Мех Ю.В. Сектор безпеки України: адаптація національного законодавства 
до вимог та стандартів Європейського Союзу/ Ю.Мех //Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» 
(20 травня 2016 року, юридичний факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), 
к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. -  В 3-х томах. -  Том 1. -  К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2016. -  С. 252-253. (0,2 друк. арк.).
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Мех Ю.В. Правове регулювання публічного адміністрування сектору 
безпеки України/ Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами IV 
Міжнародної 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. 58-60. (0,2 
друк. арк.).

Мех Ю.В. Деякі питання державно-приватного партнерства в 
секторі безпеки України / Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за матеріалами І 
Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративне право сучасного 
етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2016 року, м. 
Харків) / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. -  Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. -  С.61-63 (0,2 друк. арк.).

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 2016 р.) (0,3 друк, 
арк.).

Мех Ю.В. Організаційно-правові засади державно-приватного партнерства 
як сегменту інформаційної безпеки / Ю.В.Мех// Збірник наукових праць за 
матеріалами III Міжнародного науково-практичного круглого столу 
«Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України» (25 
листопада 2016 р.) / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: 
видавництво «Плеяда», 2016. -  С. 46-47 (0,3 друк. арк.).

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР -  не виконав науково- 
дослідну роботу доц. Компанієць І.М. (обсяг роботи складав 1,5 друк.арк, а він 
виконав 1,05 друк.арк.). Також у виконанні цільової комплексної програми має 
місце такий недолік, як відсутність ритмічності в проведенні наукових 
досліджень.

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
програми.

Виконані роботи відзначаються актуальністю виконаних розробок в рамках 
цільової комплексної програми. В них робиться аналіз окремих положень 
Конституції України, чинного законодавства та практики його реалізації. 
Рекомендації наукових розробок є корисними для законотворчої діяльності та 
правозастосовчої практики.

В процесі виконання комплексної цільової програми проводились 
узагальнення практики з актуальних проблем застосування адміністративного 
законодавства Управлінням патрульної поліції міста Харкова та порядку і 
процедур надання адміністративних послуг.

Найважливіші питання обговорювались на засіданнях кафедри, зроблені 
пропозиції по удосконаленню чинного законодавства та практики його 
застосування. Характер останніх проблем обумовив визначення і більш вузьких



напрямків науково-дослідницької роботи членів кафедри: аналіз проектів 
законодавчих актів; відповіді на запити, що пов’язані з застосуванням 
адміністративного законодавства; опанування дисертаційних робіт, дача 
заключень та підготовка відгуків, рецензій; участь у спеціалізованих Вчених 
радах.

В розробці програми приймали участь викладачі -  проф. Настюк В.Я., проф. 
Коваленко Л.П., доц. Шаповал Р.В., доц. Богуцький В.В., доц. Компанієць І.М., 
доц. Мартиновський В.В., доц. Мех Ю.В.

Керівник групи -  проф. Настюк В.Я.
Всі роботи, що надані викладачами кафедри за звітній період носять 

актуальний характер та присвячені дослідженню найважливіших напрямків в 
галузі адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх 
справ. Результати наукових досліджень впроваджені в навчальний процес в 
підручнику «Інформаційне право», навчальному посібнику «Основи військового 
управління» які вже видані та в підручнику «Порівняльне адміністративне право», 
який підготовлений до видання.

1.7. Наукова новизна отриманих результатів.
Наукова новизна виконаних досліджень полягає в тому, що питання 

розглядалися з врахуванням положень Конституції України, прийнятих в останній 
рік нормативно-правових актів, що регулюють адміністративно-правові 
відносини, адміністративні договори, державну службу, дисциплінарну та 
адміністративну відповідальність, адміністративно-процесуальну діяльність 
поліції, адміністративну юстицію і адміністративне судочинство, контроль та 
нагляд в державному управлінні, застосування норм митного законодавства, 
митні режими, використання і охорони природи.

Практична значущість отриманих результатів знайшла свій прояв у 
наукових публікаціях, учбовому процесі, підготовці аспірантів та здобувачів, в 
наукових доповідях студентів, в лекціях перед практичними працівниками органів 
прокуратури та СБУ України, у виступах на науково-практичних конференціях, 
круглих столах.

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності, в розробці і обговоренні з 
наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів та інших нормативних 
актів, у  проведенні правових дисциплін проектів нормативних актів, у  роботі 
робочих груп та комісій по розробці законопроектів.

Кафедра приймала участь у розробці Концепції правового забезпечення 
національної безпеки України, Концепції декриміналізації злочинів, що не 
становлять для суспільства значної небезпеки, Національної стратегії 
реформування місцевих органів виконавчої влади та системи місцевого 
самоврядування», в удосконаленні проекту «Стратегії національної безпеки 
України», реформування законодавства про адміністративну відповідальність 
(законодавства про адміністративні правопорушення), реформування 
правоохоронної системи органів МВС. Значною є участь кафедри в
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законопроектній роботі та експертизі нормативно-правових актів, зокрема: 
підготовці проектів законів України: «Про заходи протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними», «Про органи внутрішніх справ», «Про національну митну службу 
України», «Про основи запобігання та боротьби з економічними 
правопорушеннями», «Про внесення змін до Закону України «Про Національну 
гвардію України», також надавали пропозиції до Проекту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) в частині реформування 
прокуратури відповідно до європейських стандартів»; Проекту Концепції 
адаптації вітчизняної системи охорони державної таємниці та іншої інформації з 
обмеженим доступом до системи країн РЄ та НАТО; Концепції правового 
забезпечення національної безпеки України; до проекту Закону «Про внесення 
змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними»; до Плану 
заходів з реалізації Стратегії кібербезпеки України; до 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.

Кодексу Адміністративного судочинства України, проекту Кодексу України 
про адміністративні проступки, проекту Адміністративно-процедурного Кодексу 
України, проектів Закону України «Про державну службу», «Про державне бюро 
розслідувань України», «Про доктрину національної безпеки в Україні».

Верховній Раді України, Комітетам Верховної Ради України були надані 
наступні зауваження та пропозиції до проектів кодексів, законів та інших 
нормативних актів:

1. Верховна Рада України. Комітет з питань податкової та митної 
політики. Науково-правова експертиза проекту закону «Про Національну митну 
службу», (доц. Шевчук О.М. грудень 2015 р.).

2. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Висновок щодо обґрунтованості та доцільності 
прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про заходи 
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів та зловживанню ними» (доц. Шевчук О.М. січень 2016 р.).

3. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Висновок щодо обґрунтованості та доцільності 
прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про 
Національну гвардію України» внесений народним депутатом України 
Геращенком А.Ю. (реєстр. № 3723 від 28.12.2015 р.) (доц. Шевчук О.М. січень
2016 р.).

4. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Висновок щодо проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (в 
частині забезпечення реалізації функцій прокуратури), (доц. Мартиновський В.В., 
листопад 2016 р.).
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2.3 Робота науковців кафедри у  якості консультантів, членів 
робочих груп та ін.

Викладачі кафедри приймали участь в якості наукових консультантів 
Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної 
адміністрації та Харківської міської ради.

Доц. Шаповал Р.В. та доц. Солнцева Х.В. є членами робочої групи аналізу 
політики для розроблення концептуальних засад реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» Міністерства освіти і науки України.

Доц. Шевчук О.М. є Радником Голови Державної служби України з 
контролю за наркотиками.

2.4 Перелічити відповіді на запити Верховного Суду України (з наданням 
короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували.

На запити Верховного Суду України готували відповіді наступні викладачі 
кафедри:

1. Висновок щодо норми матеріального права яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом ТОВ «Агідель» до Луцької ОДПІ 
ГУ ДФС у Волинській обл. про визнання протиправними та скасування 
податкових повідомлень -  рішень, {ас. Плетньова А. Є. грудень 2015 р.).

2. Висновок щодо норми матеріального права яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Селянського (фермерського) 
господарства «ВІТ» до Переяслав -  Хмельницької об’єднаної державної 
податкової інспекції про скасування податкових повідомлень -  рішень, {ас. 
Плетньова А. С. січень 2016р.).

3. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Петренко М.І. до реєстраційної 
служби Головного управління юстиції у м. Києві про скасування рішення. 
Зобов’язання вчинити дії. {ас. Бенедик В.1. січень 2016р.).

4. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом управління виконавчої служби 
Головного управління юстиції у Закарпатської обл. до Прокуратури Закарпатської 
області про визнання протиправними дій. {доц. МехЮ.В., січень 2016р.).

5. 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. 
{проф. Настюк В.Я., доц. Шаповал Р.В., лютий 2016р.).

6. 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, {доц. Солнцева 
Х.В., лютий 2016р.).

7. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом ТОВ госпрозрахункової фірми 
«Камаз-Транс-Сервіс» до Рівненської митниці Міндоходів про визнання
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протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. (ас. 
Плетньоеа А. Є., лютий 2016р.).

8. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом ТзОВ «Регал Петролеум 
Корпарейшин (Юкрейн) Лімітед» до Лохвицької об’єднаної державної податкової 
інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, (ас. Плетньоеа А. Є., 
лютий 2016р.).

9. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Якіменка О.О. до Хмельницької 
міської ради про визнання протиправним та скасування рішення, (ас. Бенедик 
В.Я., березень 2016р.).

10. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Армєєвої Людмили Леонідівни до 
управління Пенсійного фонду України Київського району м. Полтави про 
визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити певні дії. 
(ас. Гончаренко Г.А., березень 2016р.).

11. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Клішнікова В.І. до Полтавської 
митниці Державної фіскальної служби України про скасування постанов, (ас. 
Плетньоеа А. Є., березень 2016р.).

12. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом товариства з обмеженою 
відповідальністю «АТБ-торгстрой» до державної податкової інспекції у 
Хортицькому районі м. Запоріжжя Головного управління Державної фіскальної 
служби у Запорізькій області про визнання протиправним та скасування 
податкового повідомлення рішення, (доц. Компанієць І.М., квітень 2016р.).

13. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Охтирської об’єднаної державної 
податкової інспекції Головного управління ДФС у Сумській області до ПАТ 
«Укрнафта» про стягнення податкового боргу, (ас. Бенедик В.Я., травень 2016р.).

14. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Територіального управління 
Держгірпромнагляду у Донецькій області в особі Маріупольської державної 
інспекції на виробництвах підвищеної небезпеки до публічного акціонерного 
товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» про 
застосування заходів під час здійснення державного нагляду у сфері 
господарської діяльності (ас. Бенедик В.І., вересень 2016р.).

15. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Невесьолова Сергія Миколайовича 
до управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області, 
Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області про 
визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії. (ас. Плетньоеа А. Є., 
жовтень 2016р.)

16. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Му шик Лідії Василівни до
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управління Пенсійного фонду України в м. Кузнецовськ Рівненської 
області про зобов’язання перевести на інший вид пенсії (доц. Шаповал Р.В., 
вересень 2016р.).

17. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Пантелеєнко Лідії Тихонівни до 
ліквідатора відкритого акціонерного Банка «Біг Енергія» Васильченка Юрія 
Леонідовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Брокінвестгруп» про 
визнання протиправним дій та бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії. 
(ас. Бенедик В.І., листопад 2016р.).

18. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за заявою Печончика Олександра 
Володимировича в порядку судового контролю про зобов’язання суб’єкта 
владних повноважень в особі Володимирецької селищної ради повторно подати 
до суду звіт про виконання судового рішення (доц. Компанієць І.М., листопад
2016 р.).

19. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом Харченка Павла Петровича до 
управління Пенсійного фонду України у м. Ірпені Київської області, Головного 
управління МВС України в Київській області про визнання дій неправомірними та 
зобов’язання вчинити певні дії. (доц. Компанієг^ь І.М., листопад 2016р.).

20. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом депутата Сєвєродонецької міської 
ради Зарецького Сергія Вікторовича до Сєвєродонецької міської виборчої комісії 
Луганської області, треті особи: Старіков Євгеній Вікторович, Сєвєродонецька 
Міська партійна організація Політичної партії «Наш край», про визнання 
протиправними та скасування постанов № 129 від 19 лютого 2016 р., № 3 від 22 
лютого 2016 р. (ас. Бенедик В.І., листопад 2016р.).

21. Висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована 
судом касаційної інстанції у справі за позовом уповноваженої особи Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в 
ПАТ «ЗЛАТОБАНК» Славінського Валерія Івановича до приватного нотаріуса 
Київського міського нотаріального округу Сазонової Олени Миколаївни, Треті 
особи -  Булатов Роман Карпович, Булатов Карп Вікторович, про визнання 
неправомірними дій, скасування рішень та зобов’язання вчинити дії. {ас. 
Плетньова А. Є., листопад 2016р.).

2.5 Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 
наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували.

-  Висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень ч.І ст. 294, ст. 326 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про Конституційний Суд 
України», з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи 
Конституційним Судом України, (ас. Бенедик В.І. червень 2016 р.).
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2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій (перелік).

На базі кафедри проводились наступні наукові заходи:
1. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів», (19 грудня 2015 року, м. Харків);
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями удосконалення 

наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики», 
(12 січня 2016 р., м. Харків);

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

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

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

6. III Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна безпека: 
європейські орієнтири та перспективи для України» (м. Харків, 25 
листопада 2016 р.).

2.7. Участь викладачів у  конференціях:
Таблиця 1

№ Термін проведення конференції, назва,
місто

Кількість 
викладачі 

кафедри, які взяли 
участь

Міжнародні конференції
1. І Міжнародний науково-практичний круглий стіл 

«Проблеми правового регулювання додержання та 
захисту прав і свобод людини, що має залежність 
від наркотиків (2 березня 2016 року, м. Харків)

2

2. Международная научно-практическая 
конференция «Новый взгляд на 
евроинтеграционные процессы в Молдове и 
Украине: юридический аспект» (г. Кишинев, 
Республика Молдова, 25-26 марта 2016 года)

1

3. Международная научно-практическая 
конференція «Теоретические и прикладные 
аспекты информационной безопасности» (31 марта 
2016 г., учреждение образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», Республика Беларусь, г. Минск)

1

4. Міжнародна науково-практична конференція 
«Європейська традиція в міжнародному праві:

2
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реалізація прав людини», (Братислава, 
Словаччина, 6-7 травня 2016 р.)

5. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання державотворення в Україні» 
(20 травня 2016 р., юридичний факультет 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ)

1

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

9

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

6

8. IX Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми правової науки і 
державотворення в Україні в контексті правової 
інтеграції» (м. Суми, 21-22 травня 2016 р.)

1

9. Вегріесгешілуо і гаггдсігапіе к г у г у Б О ш е  -  
Ьегріесгешілуо і  о Ь г о п п о б с  рапз1\¥а (21-22 сентября 
2016 г . ,  Республика Польша, г .  Лодзь,)

2

10. І Міжнародна науково-практична конференція 
«Історія вітчизняного та європейського 
адміністративного права і процесу» (6 жовтня 2016 
р., юридичний факультету Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, м. Київ)

2

11. Міжнародна науково-практична конференція 
«Інформаційна безпека в мережі Інтернет: 
глобальні виклики та національні стратегії» (4 
листопада 2016 р., Національний університет 
«Львівська політехніка», м. Львів)

1

12. Международная научно-практическая конференція 
«Концепция развития правового государства в 
Молдове и Украине в условиях 
евроинтеграционных процессов» (4-5 ноября 2016 
г., Республика Молдова, г. Кишинев)

1

13. III Міжнародний науково-практичний круглий стіл 
«Інформаційна безпека: європейські орієнтири та 
перспективи для України» (м. Харків, 25 
листопада 2016 р.)

2

-
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Науково-практичні конференції

14. II Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Правові засади діяльності правоохоронних 
органів», (19 грудня 2015 року, м. Харків)

7

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

2

16. Воркшоп «Інформаційна безпека як частина 
національної безпеки у Східній Європі» (19-20 
лютого 2016 р., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків)

1

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

4

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

1

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

1

20. II Всеукр. наук.-практ. конф. Сектор 
безпеки:виклики сьогодення: матер, (м. Харків, 20 
травня 2016 р.);

1

21. Науково-практична конференція “Проблеми та 
перспективи конституційного розвитку в Україні”, 
(м. Харків, 22 червня 2016 р.)

1

22. Науково-практичний круглий стіл «Роль і місце 
адміністративної юстиції в умовах проведення 
конституційної реформи» (23 жовтня 2015 р., 
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя)

1
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2.8. Участь в зарубіжних (вказати країну, місто, повну назву 
конференції та викладачів, які взяли участь)

Проф. Настюк та доц. Мех Ю.В. приймали участь у Вегріесгешімю і 
гагг^сігапіе кгугуБО'ме -  Ьегріесгешілуо і оЬгоппобс раг^у/а (21-22 сентября 2016 
г., Республика Польша, г. Лодзь,)

Доц. Шаповал Р.В. та доц. Солнцева Х.В. приймали участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції «Європейська традиція в міжнародному праві: 
реалізація прав людини», Братислава, Словаччина, (6-7 травня 2016 р.)

Ас. Плетньова А.Є. приймала участь в Международной научно-практической 
конференции «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и 
Украине: юридический аспект» (г. Кишинев, Республика Молдова, 25-26 марта 
2016 г.).

Доц. Мех Ю.В. приймала участь в у 2-х закордонних конференціях:
1. Международная научно-практическая конференция «Теоретические и

прикладные аспекты информационной безопасности» (31 марта 2016 г.,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», Республика Беларусь, г. Минск).

2. Международная научно-практическая конференция «Концепция развития 
правового государства в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных 
процессов» (г. Кишинев, Республика Молдова , 4-5 ноября 2016 г.).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 
обсяг в друк, арк.)

В звітному році кафедрою опубліковано 1 монографія, загальний обсяг -  
9,96 друк. арк.

1. ас. Гончаренко Г.А. Управління лісовим фондом України: сучасні 
проблеми організації та правового забезпечення: монографія / Гончаренко Г.А.; за 
заг. наук. ред. проф. Н. П. Матюхіної. -  X.: Юрайт, 2016. -  228 с. (9,96 друк.арк.).

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з грифом 
МОН, автори, назва, обсяг в друк, арк.) -  2 ( 20,27 друк.арк.)

1. Інформаційне право: підручник / В.Я. Настюк В.Я. (кер.авт.кол.), Л.П. 
Коваленко, Р.В. Шаповал та ін.; за заг. ред. В.Я. Настюка, Л.П. Коваленко, Р.В. 
Шаповала -  X:, 2016. -  278 с. (15.9 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 друк.арк.).

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 
(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк, арк.)

Викладачами кафедри за звітний період було опубліковано:
Навчальні посібники: кількість -  1, загальний обсяі -  6,5 друк.арк.
Без грифу МОН кількість -  1 , загальний обсяг -  6,5 друк.арк.
1. Богуцький В.В. Основи військового управління: навч. посіб. / М. М. 

Тищенко, В. В. Богуцький, Є. І. Григоренко; за заг. ред. М. М. Тищенка. -  X: 
Юрайт, 2016. -  356 с. (всього 19,56 друк.арк.)(особисто 6,5 друк.арк.).

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

3.4. Кількість опублікованих статей усього (одиниць/ друк, арк) з них:
За звітний період було опубліковано у наукових виданнях: кількість -  

загальний обсяг -  17 (9,35 друк.арк.).

3.4.1. за кордоном усього (одиниць/друк. арк.).
У зарубіжних наукових виданнях було опубліковано усього -  5 статей, 

обсягом -  3,45 друк.арк.

3.4.2. у у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк. арк.) 
- 2  ( 1,4 друк.арк.).

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus (одиниць/друк. арк.) -  2 
(1,4 друкмрк.)

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 
редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт- 
фактор, за формою: _________________ __________________________________
№
з/п

Автори Назва роботи Назва видання, де
опубліковано
роботу

Том, номер 
(випуск, перша- 
остання сторінки 
роботи)

Статті
1 Мех Ю.В.,

доцент
Протокол об 

административном 
правонарушении 
как документ: 
существенные 
признаки и 
требования, к 
нему
предъявляемые

Legea si Viata № 10.-С . 77-81.

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри
В с ь о г о М о н о г р а Н а у к о в і Т е з и  д о п о в ід е й П ід р у ч н П ід р у ч н и к и , З б ір н и к и К о д е к с и , К іл ь к і

д р у к о в а н о ї ф ії с т а т т і  в т а  н а у к . и к и  т а н а в ч а л ь н і н о р м а т и в к о м е н т а с т ь

п р о д у к ц ії н а у к . п о в ід о м л е н ь  н а н а в ч а л ь п о с іб н и к и н о ї рі д р у к .

ж у р н а л а х к о н ф е р е н ц ія х ні б е з  г р и ф у л іт е р а т у р а р к .

т а  н а у к . п о с іб н и к М О И и н а

з б ір н и к а х И  3 о д н о г о

г р и ф о м в и к л а

М О И д а ч а

72/56,98 1/9,96 17/9,35 50/10,8 - 4/26,87 - - 4,38
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3.6 Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували 
жодної наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій -  таких 
викладачів немає.

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Кафедра підтримує ділові зв'язки з Класичним приватним університетом, 

його відділами - проблем державного управління та адміністративного права, 
державного будівництва. Також проводився обмін інформацією з наукових 
розробок та отриманих результатів, взаємне рецензування дисертацій, 
авторефератів, окремих наукових робіт та навчально-методичної літератури.

Ділові зв'язки встановлені також з юридичними факультетами, інститутами 
та одноіменними кафедрами Київського національного університету України ім. 
Тараса Шевченко, Львівського політехнічного університету, Київським 
національним університетом внутрішніх справ, Одеським державним 
університетом внутрішніх справ, Харківським національним університетом 
внутрішніх справ МВС України, Національною Академією Управління при 
Президентові України, її регіональними інститутами, Spoleczna Academia Nauk, м. 
Лодзь (Польща), (доц. Мех Ю.В. була членом оргкомітету з підготовки 
міжнародної науково-практичної конференції «Bezpieczenstwo і zarzadzanie 
kryzysowe -  bezpieczenstwo і obronnosc panstwa», вересень, 2016 p.).,
Університетом імені Миколаса Ромеріса (Латвія), іншими вищими навчальними 
закладами.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з практичними органами - комітетами 
Верховної Ради України, юридичною службою Кабінету Міністрів України, 
Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Міністерством 
освіти і науки України, Держслужбою України, Муніціпальною поліцією (м. 
Лодзь, Польща), Харківською обласною державною адміністрацією, обласною 
радою та її виконавчими органами, міською та районними радами м. Харкова, 
державними інспекціями, прокуратурою Харківської області, ГУМВС України в 
Харківської області та ін.

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників в тому числі в 
Інститутах підвищення кваліфікації.

Викладачі виступають з лекціями перед співробітниками апаратів 
державних органів.

Проф. Настюк В.Я. прочитав 4 лекції для працівників Служби безпеки 
України в Інституті післядипломної освіти Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (грудень 2015 р.).

Доцент Богуцький В.В. прочитав 2 лекції для працівників органів 
прокуратури України (в Національній академії прокуратури України) на тему: 
«Заходи забезпечення в справах про адміністративні правопорушення».

Доц. Мех Ю.В. прочитала 2 лекції для практичних працівників: 1) Правові 
засади інклюзивної освіти в Україні (1 грудня 2015 р., семінар соціальних 
педагогів та практичних психологів, м. Харків); 2) Нове антикорупційне 
законодавство 2016 (22 лютого 2016 р., Харківська міська рада).
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Ас. Александров В.М. прочитав 8 лекцій практичним працівникам 
на курсах підвищення кваліфікації офіцерів військової служби правопорядку ЗСУ 
(вересень - жовтень 2016 р.).

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 
місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 
якими підготовлено відповідні подання.

Проф. Настюк В.Я. спільно з аси. Турковою О.К. проведено узагальнення 
практики щодо порядку та процедур надання адміністративних послуг (Центр 
надання адміністративних послуг).

Проф. Коваленко Л.П. спільно з асп. Чирик С.В. проведено узагальнення 
практики застосування адміністративного законодавства Управлінням патрульної 
поліції міста Харкова (Відділ організації роботи патрульної служби Управління 
ДАІ ГУМВС України в Харківській області).

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 
місцевої влади та ін.

Кафедрою були дані такі відповіді на запити органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування:

Народний депутат України Мельничук 1.1. Депутатське звернення в порядку 
ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України». Наукове 
тлумачення адміністративного правопорушення передбаченого частиною 2 ст. 
172-4 КУПАП. (доц. Компанієць І.М. грудень 2015 р.).

Генеральна прокуратура України. Обґрунтування висновку щодо питання 
чи є ПАТ «Турбоатом» юридичною особою публічного права та чи є керівник 
підприємства суб’єктом відповідальності за ст. 126-7 КУпАП. (доц. Шевчук О.М. 
березень 2016 р.).

Міністерство освіти і науки України. Департамент науково технічного- 
розвитку. Пропозиції до плану заходів із реалізації Стратегії кібербезпеки 
України.( проф. Коваленко Л.П. квітень 2016).

Вищій адміністративний суд України. Висновок щодо питань, порушених у 
зверненні голови Вищого адміністративного Суду України Нечитайло О.М. № 
1117/9-14/16 від 20.04.2016 р., стосовно того, чи можна вважати працівників, які 
здійснюють обов’язки, пов’язані з документальним забезпеченням і діловодством, 
адмініструванням загальнодержавних реєстрів і баз даних, працівниками, які 
опрацьовують документи з обмеженим доступом, у розумінні Постанови Кабінету 
Міністрів України від 06.04.2016 р. № 271. (доц. Богуцький В.В. квітень 2016 р.).

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри.
Кафедра регулярно роз'яснює чинне законодавство депутатам, 

працівникам правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та 
місцевих державних адміністрацій.
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

5.1. Необхідно вказати наукові школи, які сформувалися на кафедрі, 
вказати вчений ступінь, звання керівника та ведучих учених наукової школи. 
Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій.

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом члена-кореспондента 
Національної академії правових наук України, д.ю.н., проф. Настюка В.Я. 
Головним напрямом досліджень є питання, пов’язані з правовим регулюванням 
адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, розкриття змісту 
адміністративної діяльності органів внутрішніх справ в умовах проведення 
новітньої конституційної та адміністративної реформ, забезпечення прав та 
свобод громадян в сфері державного управління, адміністративної 
відповідальності, митного законодавства. Активна робота ведеться з аспірантами 
та здобувачами кафедри по підготовці кандидатських дисертацій проф. Настюк 
В.Я., проф. Коваленко Л.П., доц. Шаповал Р.В., доц. Богуцький В.В. та доц. 
Компанієць І.М.

а) на кафедрі навчається 3 аспірантів денної форми навчання ( Туркова О.К. 
та Ільницький В.О. -  3 рік навчання, Чирик С.В. -  2 рік навчання).

За звітний період було захищено 4 кандидатські дисертації:
1. аспірантка Клок Оксана Валеріївна «Протидія корупційним

правопорушенням засобами адміністративного права» (наук. кер. Настюк В.Я., 
квітень 2016 р.);

2. здобувач Козаченко Юлія Анатоліївна «Адміністративно-правове 
регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні» (наук. кер. Компанієць І.М., 
травень 2016 р.);

3. здобувач Петрова Анастасія Олександрівна «Адміністрування кадрової 
роботи в органах прокуратури України» (наук. кер. Настюк В.Я., вересень 2016
р-);

4. здобувач Підгорний Богдан Анатолійович « Адміністрування протидії 
незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів» (наук. кер. Настюк В.Я., 
листопад 2016 р.).

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.
На кафедрі немає таких викладачів, які не мають наукового ступеня.

5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих 
рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації)

Всього кафедрою підготовлено 5 відгуків на докторські дисертації та 4 
відгуки на кандидатські дисертації, зокрема:

Проф. Настюк підготував 4 відгуки на докторські дисертації та 1 відгук на 
кандидатську дисертацію:

- 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.);
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- докторська дисертація Салманова Олена Юрїіена «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 2016р.).

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

Профессор Коваленко Л.П. підготувала 1 відгук на докторську та 2 відгуки 
на кандидатьські дисертації:

1. Докторська дисертація Долгого 0.0. «Адміністративно-правові 
складові юридичних гарантій режиму законності у сфері податкової діяльності в 
Україні» (вересень 2016р.);

2. Кандидатська дисертація Вікторчук М.В. «Адміністративно-правове 
регулювання місцевих податків і зборів в Україні в умовах євроінтеграції» 
(червень 2016р.).

3. Кандидатська дисертація Колесникова Д.В. «Адміністративно-правове 
регулювання в системі державного управління в умовах демократизації публічних 
систем» (червень 2016р.).

Доц. Мартиновський В.В. підготував 1 відгук на кандидатську дисертацію 
Крєпаковой Марини Юріївни «Принципи адміністративної діяльності органів 
внутрішніх справ України та їх реалізація» (грудень 2015 р., Класичний 
приватний університет, м. Запоріжжя).

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 
(окремо кількісні показники)

На кафедрі обговорено та надано 9 відгуків на автореферати дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 4 відгуки на 
автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

проф. Настюк В.Я. підготував 3 відгуки на автореферати докторських та 7 
відгуків на кандидатські дисертації:

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.)
кандидатські:
Михайлюк Яни Богданівни «Адміністративні послуги в країнах 

Європейського Союзу та Україні (порівняльно-правовий аспект)» (травень 2016 
Р-)і

Ткаленко Ольги Михайлівни «Адміністративно-правове забезпечення 
діяльності органів публічної адміністрації щодо попередження насильства в сім’ї 
відносно дітей» (травень 2016р.);
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Ільченко Катерини Романівни «Порядок та підстави переміщення 
через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу» 
(червень 2016р.);

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

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

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

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

проф. Коваленко Л.П. підготувала 1 відгук на автореферат докторської 
дисертації та 1 на кандидатську дисертацію: 
докторські:

Савіщенко В. М. «Організаційне та правове забезпечення освіти і науки в 
Україні», (вересень 2016р.); 
кандидатські:

Даценко О. М. «Адміністративно-правове регулювання нафтогазового 
комплексу України» (червень 2016р.).

Ас. Александров В.М. підготував 1 відгук на кандидатську дисертацію:
Мазур Любов Борисівна «Адміністративно-правове регулювання в сфері 

забезпечення права військовослужбовців в Збройних силах України на охорону 
здоров’я» (листопад 2016р.).

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ
Доц. Мех Ю.В. приймала участь у семінарі соціальних педагогів та 

практичних психологів (м. Харків, 1 грудня 2015 р.) та виступила з доповіддю 
«Правові засади інклюзивної освіти в Україні» а також у заході, який проводився 
Харківською міською радою (22 лютого 2016 р.) «Нове антикорупційне 
законодавство 2016».

Доц. Мех Ю.В. також було проведено заходи щодо профорієнтаційної 
роботи серед абітурієнтів:

1. Для учнів 9-11 класів Харківської загальноосвітньої ніколи І—III ступенів № 
124 Харківської міської ради Харківської області (1 квітня 2016 р.);

2. Учні 10-11 класів Харківської загальноосвітньої ніколи І—III ступенів № 124 
Харківської міської ради Харківської області приймали участь у III 
Міжнародному науково-практичному столі «Інформаційна безпека: європейські 
орієнтири та перспективи для України», який проходив на базі Слідчо- 
криміналістичного інституту Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого та нашої кафедри (25 листопада 2016 р.).

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість гуртків, кількість 

студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.
На кафедрі діє 2 студентських наукових гуртки, під керівництвом проф.
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Настюка В.Я. (зам. керівника гуртку доц. Мех Ю.В.) -  гурток № 1; під 
керівництвом доц. Шевчука О.М. -  гурток № 2. В них працюють студенти 2 та З 
курсів денних факультетів, загальною кількістю 136 студентів.

За звітний рік проведено 16 засідань, на яких заслухано 48 доповідей.

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 
самостійно одиниць/друк.арк.

Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 
загальна кількість -  271, загальний обсяг -  32,2 друк.арк.

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА
ЗБІРНИКІВ

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.
Проф. Настюк В.Я. є членом редакційної колегії збірників наукових праць 

«Вісник Національної академії правових наук України» та «Проблеми 
законності».

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 
ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ

Доц. Компанієць 1.М. отримав подяку від директора Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної держадміністрації за сумлінну працю, високий 
професіоналізм і плідну науково-педагогічну діяльність, (листопад 2016 р.).

Доц. Мех Ю.В. отримала у звітному році такі нагороди:
1. Подяка директора ХЗОШ №54 за участь у семінарі соціальних педагогів 

та практичних психологів і виступ з лекцією «Правові засади інклюзивної освіти в 
України» (1 грудня 2015 р., м. Харків);

2. Подяка Директора Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію 
та участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (19 грудня 2015 року, м. Харків);

3. Подяка Керівника Харківського обласного ГФ ВП ОГФ України ОГП і 
ДК за організацію та участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (19 грудня 2015 року, м. 
Харків);

4. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у IV Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: виклики сьогодення» 
(20 травня 2016 року, м. Харків);

5. Подяка Європейської поліцейської асоціації України за організацію та 
активну участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор 
безпеки України: виклики сьогодення» (20 травня 2016 року, м. Харків);

6. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у І Міжнародній 
науково-практичній конференції «Адміністративне право сучасного етапу 
державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 травня 2016 року, м. 
Харків);
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7. Диплом міжнародної наукової громадської організації «Академія 
УСП» про присвоєння звання Почесного професора від 4 травня 2016 року;

8. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у III Міжнародному 
науково-практичному круглому столі «Інформаційна безпека: європейські 
орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 2016 р., м. Харків);

9. Подяка керівника Головного управління «Європейської поліцейської 
асоціації України» в Харківській області за організацію та активну участь у III 
Міжнародному науково-практичному круглому столі «Інформаційна безпека: 
європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 2016 р., 
м.Харків);

10. Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (18 листопада 2016 р.).

Доц. Шевчук О.М. отримав Подяку Управління ООН з наркотиків та 
злочинності від 23 березня 2016 року за сприяння розвитку співпраці між 
правоохоронними органами, організаціями громадянського суспільства і 
медичними установами, та значний внесок у посилення ефективності заходів у 
відповідь на епідемію ВІЛ серед вразливих груп.

Ас. Александров у звітному році отримав Грамоту та подяку від начальника 
військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 
ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ.

1. Проф. Настюк В.Я. є членом спеціалізованих вчених рад Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д. 64.086.01 та Д. 64.086.03.

2. Проф. Коваленко Л.П. є членом спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 
Запорізького національного університету.

Загальні висновки: План наукових досліджень в 2016 році кафедрою в цілому 
виконаний.

В науковій роботі кафедри є недоліки. Результати наукових досліджень не 
завжди втілюються в практику. Відсутня ритмічність в роботі викладачів по 
проведенню наукових досліджень. Наукові роботи публікуються не в повному 
обсязі.

Зав. кафедри
адміністративного права та 
адміністративної діяльності, 
професор В.Я. Настюк


