
ЗВІТ 
ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2016 РІК 
1. Писаренко Надія Борисівна. 
2. Вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
   «Принципи адміністративного судочинства», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
    «Принципи адміністративного судочинства» у повному обсязі. 
 Всього опубліковано 6,08 друк. арк. 

Наукові статті: 
1. Про складові незалежної адміністративної юстиції / Н. Писаренко // 

Право України. – 2016. – № 2, 0,5 друк.арк. 
2. Право на справедливий суд у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення: окремі аспекти реалізації / Н. Писаренко // 
Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 1-2, 0,4 
друк.арк. 

3. Застосовність гарантій права на справедливий суд в 
адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини 
та українські реалії / Н. Б. Писаренко // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2016. – № 3, 0,8 друк.арк. 

Тези: 
1. Право на справедливий суд у спорах, що виникають з публічно-

правових відносин: окремі аспекти реалізації / Н. Б. Писаренко // Україна в 
умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний 
досвід: [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 8-9 
квітня 2016 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2016, 0,2 друк.арк. 

2.  Захист права на державну службу в суді (до питання про 
застосовність гарантій пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод у провадженнях за позовами державних службовців) 
/ Н. Б. Писаренко // Актуальні питання реалізації нового Закону України 
«Про державну службу»: тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-
адміністративістів, м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 року / за заг. ред. 
Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016, 0,2 друк.арк. 

3.  Категорія «предмет адміністративного права» (доцільність 
застосування та змістовне наповнення) / І. В. Бойко, Н. Б. Писаренко // 
Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та 
перспективи розвитку (21 травня 2016 року, м. Харків) : зб. наук. праць за 
матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: Ю. П. 
Битяк, А. П. Гетьман, Ю. В. Мех та ін. – Х. : Плеяда, 2016, 0,1 друк.арк. 
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Навчальні посібники: 
1) 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, 1,1 друк.арк. 

2) Адміністративне судочинство : навч. посіб. / І. М. Балакарєва, 
І. В. Бойко, Я. С. Зелінська та ін. ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. – Х. : Право, 
2016, 2,78 друк.арк. 

4.1. Наукова новизна отриманих результатів. 
Виокремлення видів та визначення сутності принципів 

адміністративного судочинства, з’ясування особливостей дії деяких із них. 
5. Участь у підготовці 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 і рецензуванні проектів постанов Пленуму 
Верховного Суду України та їх рецензування − 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
Інститут підвищення кваліфікації працівників СБУ, 2 лекції, травень 

2016 р. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
Підготовлено науковий висновок на запит Вищого адміністративного 

суду України щодо проблемних питань стосовно розміру строків давності 
при розгляді адміністративних справ щодо оскарження звільнення судді з 
посади за порушення присяги, після набрання чинності Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів у редакції Закону України «Про забезпечення 
права на справедливий суд». 

 
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: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах 
реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід», 
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м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 8-9 
квітня 2016 р. 

2. Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні 
питання реалізації нового Закону України «Про державну службу», 
м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 21 квітня 2016 р. 

3. І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку», м. 
Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
21 травня 2016 р. 

4. Науково-методичний семінар «Адміністративне право як навчальна 
дисципліна: структура програми, змістовне наповнення та методика 
викладання», м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 28 вересня 2016 р. 

5. І Міжнародна науково-практична конференція «Історія вітчизняного 
та європейського адміністративного права і процесу», м. Київ, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, 6 жовтня 2016 р. 
 6. VІІ научно-практическая конференция по административному праву 
«Усмотрение и оценочные понятия», г. Бишкек, Киргизстан, 3-4 ноября 2016 
г. 
9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 
1. Про складові незалежної адміністративної юстиції / Н. Писаренко // 

Право України. – 2016. – № 2. – С. 31-37; 0,5 друк.арк. 
2. Право на справедливий суд у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення: окремі аспекти реалізації / Н. Писаренко // 
Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 1-2. – С. 51-57; 
0,4 друк.арк. 

3. Застосовність гарантій права на справедливий суд в 
адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини 
та українські реалії / Н. Б. Писаренко // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2016. – № 3. – С. 214-228; 0,8 друк.арк. 

Тези: 
1. Право на справедливий суд у спорах, що виникають з публічно-

правових відносин: окремі аспекти реалізації / Н. Б. Писаренко // Україна в 
умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний 
досвід: [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 8-9 
квітня 2016 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – С. 78-80; 0,2 
друк.арк. 

2. Захист права на державну службу в суді (до питання про 
застосовність гарантій пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод у провадженнях за позовами державних службовців) 
/ Н. Б. Писаренко // Актуальні питання реалізації нового Закону України 
«Про державну службу»: тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-
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адміністративістів, м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 року / за заг. ред. 
Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 162-165; 0,2 друк. арк. 

3. Категорія «предмет адміністративного права» (доцільність 
застосування та змістовне наповнення) / І. В. Бойко, Н. Б. Писаренко // 
Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та 
перспективи розвитку (21 травня 2016 року, м. Харків) : зб. наук. праць за 
матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: Ю. П. 
Битяк, А. П. Гетьман, Ю. В. Мех та ін. – Х. : Плеяда, 2016. –С. 16-18; 0,1 
друк. арк. 
  

Навчальні посібники: 
1) 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. 4-6, 10-21, 104-110; 1,1 друк. арк. 

2) 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. 6-14, 28-46; 2,78 друк. арк. 

9.1. Публікації у наукометричній базі даних Index Copernicus: 
1. Про складові незалежної адміністративної юстиції / Н. Писаренко // 

Право України. – 2016. – № 2. – С. 31-37; 0,5 друк. арк. 
2. Застосовність гарантій права на справедливий суд в 

адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини 
та українські реалії / Н. Б. Писаренко // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2016. – № 3. – С. 214-228; 0,8 друк. арк. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання − 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є − 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були (кількість) − 
13. Підготовка відзивів на автореферати. 

Підготовлено 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук: 

1) Соколан Тетяни Сергіївни «Адміністративно-правове регулювання 
застосування відеоспостереження правоохоронними органами України», 
поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право, травень 2016 р. 
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: 

1) участь у якості тренера в Осінній школі з адміністративного права та 
німецької методики вирішення завдань, організованій за фінансової 
підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, м. Київ, 8-11 листопада 
2016 р. 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору – 
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18. Участі у наукових заходах спільних з обладміністрацією – 
 

к.ю.н., доцент  кафедри                       Н. Б. Писаренко 
  адміністративного права 

 
 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 
адміністративного права  
Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р. 

 
 

 
 

 


