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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Гаращук Володимир Миколайович. 
2. Вчене звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  

«Сенс та цілі контролю в сфері публічного адміністрування», 2,0 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  
     «Сенс та цілі контролю в сфері публічного адміністрування» у повному 
обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін.). 
 Всього опубліковано – 3,9 друк. арк. 

 Наукові статті: 
1. До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво // 

Адаптація законодавство України до права Європейського Союзу. ТОВ 
«Видавничий Дім «Ін Юре», К.: 2016.− № 1 , 0.5 друк.арк., 0,3 друк.арк. 
 2. Напрямки удосконалення наукових досліджень з питань державного 
контролю за обігом наркотиків // Напрямки удосконалення наркоконтролю в 
Україні: проблеми євро інтеграції та судової практики: збірник наукових праць І 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 січня 2016 р., м. Харків) / 
Ред..: Ю.П. Битяк, А. П. Гетман, В. Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. − Х.: ФОП 
Брові О.В., 2016. − 262 с., 0,3 друк.арк. 
 3. До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво  // 
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. 
Юридичні науки. − Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. − 
№ 3. − 268 с., 0,3 друк.арк. 

4.  Гаращук В.М., Коросташова І.М. Правове регулювання проходження 
служби та відповідальності публічних службовців // Корупція в Україні: 
організаційно-правові аспекти протидії / за заг. ред. В. М. Гаращука. – Харків: 
ФОП Панов А. М., 2016. – 121 с. – (Серія “Наукові доповіді”, вип. 20), 1,3 друк. 
арк. 

 
 
Тези: 
1. Адміністративно-правова охорона – один з основних напрямків 

діяльності правоохоронних органів  // Правові засади діяльності 
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правоохоронних органів (19 грудня 2015 р., м. Харків). Збірник наукових праць 
за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол.: 
Є.О.Алісов, Ю.В. Мех. та ін. − Харків, видавництво «Плеяда», 2015 . − 325 с., 
0,25 друк.арк. 

2. Особливості актів державного управління  // Актуальні проблеми 
сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-
прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 
27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. 
Самощенко та ін. – Х. : Право, 2015. – Ч. 1. – 362 с., 0,25 друк.арк. − Сайт: 
www.pravo-izdat.com.ua 

3. Адміністративно-правова охорона − важливий спосіб забезпечення 
суспільної безпеки // Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 
2016 р, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної 
науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех. та ін. − Харків: видавництво «Плеяда», 2016. − 320 с., 0,25 друк.арк. 

4. Адміністрація як частина апарату управління // Адміністративне право 
сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку (21 травня 
2016 р., м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної 
науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех. та ін. − Харків: видавництво «Плеяда», 2016. − 272 с., 0,25 друк.арк. 

5. Легалізація лобізму в Україні − спосіб легалізації корупції // Проблеми 
та перспективи конституційного розвитку в Україні: зб.тез наук.доп. за 
матеріалами європейського правового простору: історія і сучасність: матеріали 
наук.практ.конф., м. Харків, 22 червня 2016 р. / редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. 
Бодрова, П.М. Любченко, − Х.: НДІ держ.буд-ва та місц. самоврядування , 2016. 
− 229 с. − 13. 4 друк.арк., 0, 25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 
 1. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / уклад.: Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х.: Право, 
2016, 0,45 друк.арк. 

 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором 
досліджено та окреслено теоретичні погляди на контроль у сфері публічного 
адміністрування, його основні риси, відмінність від такого виду діяльності, як 
нагляд, а також визначена роль контролю в розбудові громадянського 
суспільства в сучасній Україні особливості державних контрольних 
правовідносин в сфері публічного адміністрування, розкрито особливості 
спеціалізованого контролю, його значущість для боротьби з негативними 
проявами, з порушенням чинного законодавства, для поновлення законності і 
дисципліни в Україні, надана низка пропозицій з його удосконалення. Також 
досліджено вплив нормотворчого процесу та якості законодавства на стан справ 
із законністю в державі. Встановлена пряма залежність безпеки людини і 
суспільства від якості правових норм. Зосереджена увага на важливості вірного 
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та недвозначного визначення цілей контролю в сфері публічного 
адміністрування, його сенс та основні напрямки правового закріплення. 
Доведена шкідливість безконтрольності чиновництва, небезпека безкарності 
порушення права і свобод громадян в сфері публічного адміністрування. 
Розглянуті питання адміністративно-правових засобів протидії становленню та 
укріпленню корупційних відносин в Україні. Досліджений історично-
соціологічний вимір розвитку контрольних відносин в Україні. Проаналізовані 
засади нарконтролю та його значущість для забезпечення законності і 
дисципліни в суспільстві.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  
У складі групи фахівців НЮУ ім. Я. Мудрого приймав участь у розробці 
проекту Кодексу кримінальних проступків. 
5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів.  
 1. Висновок на запит Генеральної прокуратури України стосовно 
розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з 
корупцією, щодо порушення вимог фінансового контролю, відповідальність за 
які передбачено ст. 172-6 КУпАП (вх. № 125-01-129 від 26.01.2016 р.) (Спільно 
з к.ю.н. Зелінська Я.С., к.ю.н. Спасенко В.О.) 

2. Висновок на запит Генеральної прокуратури України від 26.09.2016 р. 
(№ 32-415 вих-16) щодо роз’яснення терміну «викладацька діяльність» у 
розумінні Закону України «Про запобігання корупції». (спільно з фахівцями 
каф. трудового права) 

3. Висновок на запит Міністерства закордонних справ України щодо 
тлумачення низки положень антикорупційного законодавства України від 
02.03.2016 р. № 331/17-605-337, вхідний № 125-01-404 від 04.03.2016р. (спільно 
з к.ю.н. Зелінська Я.С., к.ю.н. Спасенко В.О.) 

4. Відповідь на звернення судді Конституційного суду України Шевчука 
С. В., стосовно відповідності Конституції України (конституційності) окремих 
положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 
№ 1700-VII зі змінами та статті 366¹ Кримінального кодексу України зі змінами 
(звернення до НЮУ ім. Я. Мудрого № 353/16 − 1938) від 14.07.2016 р. (спільно 
з к.ю.н. Зелінська Я.С., к.ю.н. Спасенко В.О., ас. Сидельніков О.Д.) 

5.  Висновок (науково-правова експертиза) щодо окремих положень 
Закону України «Про очищення влади» ( запит № 5 від 29.02.2016 року) 
Верховного суду України. (разом з фахівцями каф. фінансового та трудового 
права) 

6. Висновок на звернення Прокуратури Харківської області від 12.04.2016 
р. № 32-58 вих. - 16, вхід. № 125-01-690 від 14.04 2016 р. щодо правового 
регулювання участі прокурора в провадженні в справах про адміністративні 
правопорушення (спільно з к.ю.н. Зелінська Я.С., к.ю.н. Спасенко В.О). 

7. Відповідь на звернення представника Уповноваженого − начальника 
Управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення, 
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стосовно відповідності низки нормативно-правових актів Конституції України 
(звернення до НЮУ ім. Я. Мудрого № 11/15 − 261318.16−2/15 − 107) від 
21.03.2016 р. 

 
5.3.Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. – 
5.4.Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. – 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. Проведений аналіз 
особливостей застосування правової відповідальності публічних службовців 
(порівняльний аналіз відповідальності державних службовців та службовців 
органів місцевого самоврядування), особливостей застосування 
антикорупційного законодавства України. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів. – 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. – 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.  
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
1. Висновок на звернення Прокуратури Харківської області від 12.04.2016 

р. № 32-58 вих. - 16, вхід. № 125-01-690 від 14.04 2016 р. щодо правового 
регулювання участі прокурора в провадженні в справах про адміністративні 
правопорушення (спільно з к.ю.н. Зелінська Я.С., к.ю.н. Спасенко В.О). 

2. Висновок на звернення прокуратури Харківської області з приводу 
тлумачення низки статей нормативних актів законодавства України, 
спрямованого на протидію корупції (18.02. 2016 р. № 32-18 вих.-16) 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 

1. I Всеукраїнська  науково-практична конференція «Напрями 
удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової 
практики». 12 січня 2016 року м. Харків. 

2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 
України: виклики сьогодення», 20 травня 2016 року, м. Харків (Академія 
суспільних наук (Польща, м. Лодзь), Головне управління Європейської 
поліцейської асоціації України в Харківській області, Асоціація фахівців з 
безпекознавства, Слідчо-криміналістичний інститут, кафедра 
адміністративного права. 

3. І Міжнародна науково-практична конференція. «Адміністративне право 
сучасного етапу державотворення:стан та перспективи розвитку» (21 травня 
2016 р., м. Харків). 
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4. Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного 
розвитку в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)», 22 червня 
2016 р.:  НАПрНУ  (м. Харків, вул. Чернишевська, 80). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, тези, навчальні посібники, 
коментарі, кодекси,  навчально-методичні посібники, та методична 
література) дати перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг. 

Наукові статті: 
1. До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво // 

Адаптація законодавство України до права Європейського Союзу. ТОВ 
«Видавничий Дім «Ін Юре», К.: 2016.− № 1 . − С. 82-89, 0,3 друк. арк. 
 2. Напрямки удосконалення наукових досліджень з питань державного 
контролю за обігом наркотиків // Напрямки удосконалення наркоконтролю в 
Україні: проблеми євро інтеграції та судової практики: збірник наукових праць І 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 січня 2016 р., м. Харків) / 
Ред..: Ю.П. Битяк, А. П. Гетман, В. Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. − Х.: ФОП 
Брові О.В., 2016. − 262 с., С.13-17, 0,3 друк.арк. 
 3. До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво  // 
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. 
Юридичні науки. − Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. − 
№ 3. − 268 с., С. 82-89, 0,3 друк.арк. 

4.  Гаращук В.М., Коросташова І.М. Правове регулювання проходження 
служби та відповідальності публічних службовців // Корупція в Україні: 
організаційно-правові аспекти протидії / за заг. ред. В. М. Гаращука. – Харків: 
ФОП Панов А. М., 2016. – 121 с. – (Серія “Наукові доповіді”, вип. 20) – С. 8-57, 
1,3 друк. арк. 
 5. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю.П. Битяк, 
В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 
144 с. – С. 124-131, 0,55 друк.арк. 

 
Тези: 
1. Адміністративно-правова охорона – один з основних напрямків 

діяльності правоохоронних органів  // Правові засади діяльності 
правоохоронних органів (19 грудня 2015 р., м. Харків). Збірник наукових праць 
за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол.: 
Є.О.Алісов, Ю.В. Мех. та ін. − Харків, видавництво «Плеяда», 2015 . − 325 с. ( 
С. 58-59). − 0,25 друк.арк. 

2. Особливості актів державного управління  // Актуальні проблеми 
сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-
прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 
27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. 
Самощенко та ін. – Х. : Право, 2015. – Ч. 1. – 362 с. (С. 199− 203) − 0,25 
друк.арк. − Сайт: www.pravo-izdat.com.ua 

3. Адміністративно-правова охорона − важливий спосіб забезпечення 
суспільної безпеки // Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 
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2016 р, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної 
науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех. та ін. − Харків: видавництво «Плеяда», 2016. − 320 с., С. 29-31, 0.25 
друк.арк. 

4. Адміністрація як частина апарату управління // Адміністративне право 
сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку (21 травня 
2016 р., м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної 
науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех. та ін. − Харків: видавництво «Плеяда», 2016. − 272 с., С. 21-24,0,25 
друк.арк. 

5. Легалізація лобізму в Україні − спосіб легалізації корупції // Проблеми 
та перспективи конституційного розвитку в Україні: зб.тез наук.доп. за 
матеріалами європейського правового простору: історія і сучасність: матеріали 
наук.практ.конф., м. Харків, 22 червня 2016 р. / редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. 
Бодрова, П.М. Любченко, − Х.: НДІ держ.буд-ва та місц. самоврядування , 2016. 
− 229 с. − 13,4 друк. арк.,, С. 31-36, 0, 25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 
 1. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / уклад.: Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х.: Право, 
2016, С. 124-127,  0,45 друк.арк. 
 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.  
Член редколегії наукових збірників „Проблеми законності”, «Вісник 
Національної академії правових наук України». 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  
− Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01.  
− Експерт експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт 
Міністерства освіти і науки України (сектор правових наук). 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські.  

Докторські. 
1. Відгук на автореферат дисертації Кравчука Олексія Олеговича 

«Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в 
Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. 

2. Відгук на автореферат дисертації  Квасневської Наталії Дмитрівни 
«Адміністративно-правове забезпечення реформування судоустрою 
судочинства та суміжних правових інститутів в Україні подану на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 
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Кандидатські. 

1. Відгук на автореферат Жила Сергій Юрійович «Правові та 
організаційні засади забезпечення громадської безпеки підрозділами 
Національної поліції», поданої  на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право; 

2. Відгук на автореферат дисертації Кузьміної І. С. «Забезпечення прав 
людини у виконавчому провадженні», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право; 

3. Висновок по дисертації Кібця Віктора Олександровича 
«Адміністративно-правовий статус Державної судової адміністрації України в 
сучасних умовах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право; 

4. Відгук на автореферат дисертації Гайворонської Яни Вікторівни 
«Адміністративно-правовий примус в системі фінансового моніторингу», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право; 

5. Відгук на автореферат дисертації Тарапаки Ірини Юріївни 
«Адміністративно-правове регулювання свободи пересування та вільного вибору 
місця проживання в Україні», поданого на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право; 

6. Відгук на автореферат дисертації Чернобая Олега Івановича 
«Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду у справах про порушення 
митних правил», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право. 
 7. Відгук на автореферат дисертації Ярової Руслани Василівни на тему 
«Адміністративна відповідальність спеціальних суб’єктів – водіїв 
автотранспортних засобів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право 

 
Був рецензентом:  
1. Монографії Чуприни О.В.  «Правове регулювання митних режимів 

переробки». − Х.: Оберіг, 2016, − 168 с. 
2. Монографії Гончаренко Г.А. «Управління лісовим фондом України: 

сучасні проблеми організації та правового забезпечення. − Х.: Юрайт, 2016. − 
228 с. 

3. Монографії доцента кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування 
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України Шульги Євгенія Вікторовича «Адміністративно-деліктні відносини у 
сфері надрокористування». (В редакції). 

Під керівництвом проф. Гаращука В.М. підготовлені та захищені дві 
кандидатські дисертація «Систематизація митного законодавства: сутність та 
форми», здобувач Калініченко А.І. та «Адміністративно-правове регулювання 
інформаційних відносин в Україні», здобувач Біленська Д.О. 
 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). – 
15. Які інші відзнаки отримали у звітному році.  

 1. Подяка від Ректора Запорізького національного університету М.О. 
Фролова за вагомий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів, 
популяризацію результатів науково-дослідної діяльності юридичних 
факультетів ЗНУ у вітчизняному науковому освітянському середовищі та з 
нагоди Дня науки. 
 2. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Ю.П. Битяка за участь у ІІ Міжнародному науково-
практичному круглому столі «Розвиток цивільної безпеки України в контексті 
євроінтеграції». 
 3. Подяка Голови Харківської обласної ради За вагомий особистий внесок 
у становлення правової держави, зміцнення законності та правопорядку, захист 
конституційних прав і свобод громадян, сумлінну плідну працю, високій 
професіоналізм та з дня нагоди професійного свята − Дня юриста. 

4. 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». 
 
 
16. Співробітництво з закордонними організаціями. – 
17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – 
  
           
д.ю.н., професор кафедри 
адміністративного права      В.М. Гаращук 
 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  
Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р. 


