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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Марченко Олена Олександрівна  
2. Вчене звання, посада. 
    Кандидат юридичних наук, асистент  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
«Вимоги щодо якості судових рішень в адміністративній справі», 1,5 
друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Вимоги щодо якості судових рішень в адміністративній справі»  в 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. 

Тези:   
1. Право на апеляційне оскарження рішень адміністративних судів у 

світлі практики Європейського суду з прав людини / О. О. Марченко // Роль і 
місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної 
реформи: матеріали наук.-практ. круглого столу 23 жовтня 2015 р. – 
Запоріжжя: КПУ, 2015, 0,3 друк. арк. 

2.  До питання про предмет та межі апеляційного перегляду 
апеляційного перегляду в адміністративному судочинстві / О. О. Марченко // 
Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov: 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27 – 28 novembra 
2015/ - Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2015, 0,3 друк. арк. 

Навчальні посібники: 
 1. Адміністративне судочинство: навч. посіб./ І. М. Балакарєва, І. В. 
Бойко, Я. С. Зелінська та ін.; за заг.ред. Н. Б. Писаренко. – Х.: Право, 2016, 
3,0 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, 0,3 друк.арк. 
 
          4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У ході виконання науково-дослідної роботи з’ясовано вимоги 
Кодексу адміністративного судочинства України, яким мають відповідати 
ухвалені в адміністративних справах рішення. Встановлено, що кожне 
прийняте адміністративним судом рішення повинно бути законним і 
обгрунтованим, інакше – з’являються підстави для його оскарження до суду 



вищестоящої інстанції. Контроль за законністю і обгрунтованістю судових 
актів  може здійснюватися в апеляційному та касаційному провадженнях, а 
також при перегляді судових рішень Верховним Судом України. Окрім 
цього, підтверджено, що  належним чином обгрунтоване обмеження 
державою доступу до цих інстанцій не є порушенням її зобов’язань згідно з 
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

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

2. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та 
практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (Словацька 
республіка, м. Братислава, 27-28 листопада 2015р.) 

3. Науково-практичний семінар «Адміністративне право як навчальна 
дисципліна: структура програми, змістовне наповнення та методика 
викладання» (м. Харків, 28 вересня2016 р.) 

4. Регіональне обговорення проекту Концепції розвитку юридичної 
освіти в Україні (м. Харків, 24 жовтня 2016 р.) 

 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 

тези та ін.)   
Тези:   
1. Право на апеляційне оскарження рішень адміністративних судів у 

світлі практики Європейського суду з прав людини / О. О. Марченко // Роль і 



місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної 
реформи: матеріали наук.-практ. круглого столу 23 жовтня 2015 р. – 
Запоріжжя: КПУ, 2015. – С. 124-127, 0,3 друк. арк. 

2.  До питання про предмет та межі апеляційного перегляду 
апеляційного перегляду в адміністративному судочинстві / О. О. Марченко // 
Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov: 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27 – 28 novembra 
2015/ - Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2015. – С. 150-153, 0,3 друк. арк. 

 
Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне судочинство: навч. посіб./ І. М. Балакарєва, І. В. 
Бойко, Я. С. Зелінська та ін.; за заг.ред. Н. Б. Писаренко. – Х.: Право, 2016. – 
312 с. – С. 90-98; С. 244-305, 3,0 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. 98-101, 103-104, 0,3 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. – 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. – 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії). – 
15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. – 
16. Співробітництво з закордонними організаціями. – 
17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – 
  
 к.ю.н., асистент кафедри      О.О. Марченко 
 адміністративного права 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  
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