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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 
 Лученко Дмитро Валентинович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права.  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
«Проблематика подальшого розвитку інституту адміністративного 
оскарження в Україні», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Проблематика подальшого розвитку інституту адміністративного 
оскарження в Україні» 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 – 2,3 друк, арк. 

Наукові статті: 
1. Очищення влади (люстрація): погляд крізь практику Вищого 

адміністративного суду // Право України. – 2016. - № 9, 0,6 друк. арк. 
2. Право Ради Європи як орієнтир розвитку механізмів оскарження 

актів публічної влади // Адаптація законодавства України до права 
Європейського Союзу. – 2016. - № 1, 0,6 друк. арк. 

Навчальні посібники: 
 1. Дисциплінарно-деліктне право України: навч. посіб. / Т.С. Аніщенко, 
Ю.А. Берлач, Д.С. Бондаренко та ін.; за заг. ред.: Т.О. Коломоєць, В.К. 
Колпакова; Запоріз. нац. Ун-т. – К.: Ін Юре, 2016. – 464 с., 1,0 друк.арк. 
 2. 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, 0,1 друк.арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Досліджено проблематику подальшого розвитку інституту 

адміністративного оскарження в Україні. Сформульовано перспективне 
бачення  щодо подальшого співвідношення адміністративного і судового 
оскарження в Україні, їх законодавчого регулювання та використання в 
механізмі захисту прав людини.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 
та інших нормативно-правових актів.  
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.  
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.  

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. Семінар «Перспективи законодавчого регулювання адміністративних  
процедур в Україні», 15 червня 2016 р., м. Київ. 

2. Наук.- методичний семінар «Адміністративне право як навчальна 
дисципліна: структура програми, змістовне наповнення та методика 
викладання»,  28.09.2016 р.,  м. Харків. 

3. Наук.-практ. конф. «Адміністративні процедури в діяльності 
публічної адміністрації: предмента та галузева специфіка», 25 жовтня 2016 
р., м. Харків. 

4. Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні 
питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»,  21 квітня 
2016 р., м. Запоріжжя 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.)   

Наукові статті: 
1. Очищення влади (люстрація): погляд крізь практику Вищого 

адміністративного суду // Право України. – 2016. - № 9. – С. 71-78, 0,6 друк. 
арк. 

2. Право Ради Європи як орієнтир розвитку механізмів оскарження 
актів публічної влади // Адаптація законодавства України до права 
Європейського Союзу. – 2016. - №1. – С. 125-133, 0,6 друк. арк. 

Навчальні посібники: 
1. Дисциплінарно-деліктне право України: навч. посіб. / Т.С. Аніщенко, 

Ю.А. Берлач, Д.С. Бондаренко та ін.; за заг. ред.: Т.О. Коломоєць, В.К. 
Колпакова; Запоріз. нац. Ун-т. – К.: Ін Юре, 2016. – 464 с. – С. 87-109, 1,0 
друк.арк. 

2. 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. 50-56, 0,1 друк.арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 



10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.  
Науково-практичний юридичний журнал «Адаптація законодавства 

України до права Європейського Союзу» 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

Виступав опонентом при захисті наступних дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право:  

- Білодіда Ігоря Миколайовича «Адміністративно-правовий статус 
органів прокуратури в умовах реформування правоохоронної системи 
України» (березень 2016.); 
- Яковлєва Павла Олександровича «Адміністративно-правові засади 
регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги» (квітень 2016р.); 
- Дмитрієва Анатолія Анатолійовича «Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності підрозділів територіальних органів поліції у 
сфері протидії організованій злочинності» (травень 2016р.). 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські.  

Докторські: 
Галіциної Наталі Вікторівни «Адміністративно-правове забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави в Україні». 
 Кандидатські:  
- Костенко І.В. «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 
громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду»; 
- Савіцького Р.Є. «Адміністративний примус в діяльності Державної 
архітектурно-будівельної інспекції України»; 
- Русских В.О. «Адміністративно-правові засади діяльності благодійних 
організацій»; 
- Зубова О.С. «Особливості судового розгляду справ про адміністративні 
правопорушення у сфері підприємницької діяльності»; 
- Скоров О.І. «Адміністративні акти Міністерства внутрішніх справ у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху». 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії). 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
        
к.ю.н., доцент  кафедри                        Д. В. Лученко 
адміністративного права 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р. 


