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Звіт 

 кафедри адміністративного права з науково-дослідної роботи  

за 2016 рік 
 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

 В звітному році наукові дослідження кафедри проводились згідно цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства 

права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні», науковий напрямок 

кафедри «Проблеми формування правової держави та народовладдя (історія, теорія, 

практика)», науковий керівник – член-кореспондент Академії правових наук 

України, доктор юридичних наук, професор Гаращук В.М. 

Основні напрями розробок стосувались адміністративно-правового статусу 

громадян України, форм та методів державного управління, державної служби та 

органів виконавчої влади, митного законодавства, адміністративного примусу та 

адміністративної відповідальності,  адміністративного процесу та судочинства, 

здійснення контролю та нагляду в державному управлінні. На основі проведених 

досліджень друкувались статті, тези наукових доповідей, повідомлення тощо.  

 
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. Битяк Ю.П., д.ю.н., професор 

0,5 ст. 

Опубліковано 2,25 друк. арк. 

Статті: 

1.  Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and 

transl. by W.E. Butler. - Vol. 2 : Ukranian Public Law Doctrine / Ed. by Y. P. Bytyak. - 
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London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2016. ISBN13: 9780854902064, 1,0 

друк. арк. 

2. Стратегія національної безпеки України на шляху до оновлення /Ю.Битяк, 

І.Яковюк // Воркшоп: «Інформаційна безпека як частина національної безпеки у 

Східній Європі»: зб. матеріалів. 19-20 лютого. 2016 р.- Харків, 2016, 0,4 друк. арк. 

 Тези: 

 1. Вступне слово. Адміністративне право сучасного етапу державотворення: 

стан та перспективи розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук. практ. 

конф. (21 травня 2016 р.) – Харків, 2016, 0,05 друк. арк. 

2. Вступне слово. Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи 

для України (25 листопада 2016 року, м. Харків). Збірник наукових праць за 

матеріалами III Міжнародного науково-практичного круглого столу, 0,05 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

 Адміністративне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред.: В.М.Гаращук, 

Ю.П.Битяк. – Харків: Право, 2016. – 144 с., 0,75 друк. арк. 

 

2. Гаращук В.М.,  д.ю.н., професор 

«Сенс та цілі контролю в сфері публічного адміністрування», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 3,9 друк. арк. 

Статті: 

1. «До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво» 

«Адаптація законодавство України до права Європейського Союзу», № 1, 0,3 друк. 

арк. 

 2. «Напрямки удосконалення наукових досліджень з питань державного 

контролю за обігом наркотиків» І Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Напрямки удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євро інтеграції та 

судової практики» 12 січня 2016 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 
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 3. «До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво», «Вісник 

Запорізького національного університету», № 3, 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», 1,3 друк. арк. 

Тези: 

1. «Адміністративно-правова охорона – один з основних напрямків діяльності 

правоохоронних органів», ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» 19 грудня 2015 р., м. Харків, 

0,25 друк. арк. 

2. «Особливості актів державного управління»  І Харк. міжнар.-прав. читань, 

присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова «Актуальні проблеми 

сучасного міжнародного права» 27 листопада 2015 р. : у 2 ч. Ч. 1, 0,25 друк. арк.  

3. «Адміністративно-правова охорона − важливий спосіб забезпечення 

суспільної безпеки» ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 

безпеки України: виклики сьогодення 20 травня 2016 р, м. Харків, 0,25 друк. арк. 

4. «Адміністрація як частина апарату управління» І Міжнародна науково-

практична конференція «Адміністративне право сучасного етапу державотворення: 

стан та перспективи розвитку» 21 травня 2016 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

5. «Легалізація лобізму в Україні − спосіб легалізації корупції» науково-

практична конференція європейського правового простору: історія і сучасність 

«Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні» 22 червня 2016 р., 

м. Харків, 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. 
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3. Матюхіна Н.П,  д.ю.н., професор 

«Сучасні концепції та моделі реформ публічного управління (зарубіжн. 

досвід)», 2,0 друк. арк.  

Опубліковано 9,48 друк. арк. 

Монографія:  

1. За заг. наук. ред. Н.П. Матюхіної. Управління лісовим фондом України: 

сучасні проблемі організації та правового забезпечення: монографія / Гончаренко 

Г.А.; за заг. наук. ред. Н.П. Матюїхіної. – Х.: Юрайт, 2016. – 228 с., 9,96 друк. арк., 

4,98 друк. арк. 

Статті: 

1. «Реформування сектору безпеки: сучасні підходи до визначення поняття, 

завдань та умов» IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: виклики сьогодення» 20 травня 2016 р., м. Харків, 0,5 друк. арк. 

2. «Адміністративна реформа у зарубіжних країнах: окремі напрямки 

реалізації» І Міжнародна практична конференція «Адміністративне право сучасного 

етапу державотворення: етапи та перспективи розвитку» 21 травня 2016 р., м. 

Харків, 0,5 друк. арк. 

3. «Modern realities and calls of Security Sector of Ukraine» Bezpieczenstwo I 

zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo I obronnosc panstwa «Современные реалии и 

вызовы сектора безопасности Украины». – Lodz-Warszawa: Wydawnictwo Spolechnej 

Academi Nauk, 2016, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Поліція та суспільство: до проблеми побудови партнерської моделі 

взаємодії» ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» 19 грудня 2015 р., м. Харків, 0,3 друк. арк.  
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2. «До проблеми створення ефективної системи інформаційної безпеки» 

міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека:  європейські 

орієнтири та перспективи для України» 25 листопада 2016 р., м. Харків, 0,4 друк. 

арк. 

Навчальні посібники: 
1. Дисциплінарно-деліктне право України: навч. посібник (колект. авт.); 

Запоріз. нац. ун-т. – К.: Ін Юре, 2016. – 464 с. Матюхіна Н.П. Розділ 4: 

Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби – С.110-155 (у 

співавт. С.О. Федчишин), 2,0 друк. арк.  

2. 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, 0,3 друк. 

арк. 

 
4. Шульга М.Г.,  к.ю.н., доцент,  професор кафедри 

  «Класифікація митних режимів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,8 друк. арк. 

Монографія 

1. Правове регулювання митних режимів переробки: монографія / О.В. 

Чуприна; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц., професора кафедри адміністративного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М. Г. 

Шульги. – Х.: Оберіг, 2016. – 168 с., 7,6 друк. арк., 3, 8 друк. арк. 

 

5. Зуй В.В.,  к.ю.н.,  доцент 

Опубліковано 1,46 друк. арк. 

 Тези: 

1. «До питання адміністративної відповідальності за порушення законодавства 

про  наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»,  I Міжнародна 

науково-практична конференція «Адміністративне право сучасного етапу 
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державотворення: стан та перспективи розвитку», 21 травня 2016 р., м. Харків, 0,23 

друк. арк. 

2. «The question improve the quality of administrative services in the context of 

protecting human rights», IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 

безпеки України: виклики сьогодення», 20 травня 2016 р., м. Харків, 0,2 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, 1,0 друк. арк. 

 
6. Червякова О.Б.,  к.ю.н., доцент 

«Антикорупційні стандарти та корупційні ризики в інформаційній сфері», 1,5 

друк.арк.  

Опубліковано 3,35 друк. арк. 

Статті:  

1. «Актуальні питання застосування прокурором  антикорупційного 

законодавства (у співав.)»,  «Вісник прокуратури», № 3, 0,5 друк. арк. 

2. «Персональные данные в системе информационных ресурсов Национальной 

полиции Украины : проблемы защиты» Bezpieczenstwo i zarzadzanie kryzysowe – 

bezpieczenstwo i obronnosc  Wydawnictwo Spolecznei Akademii Nauk/- 2016.- yt Tom 

ХУП.- zesyt, czesc Ш, 0,5 друк. арк.  

3. «Протокол об административном правонарушении как документ: 

существенные признаки и требования, предъявляемые к нему ( в соавт.)», LEGEA SI 

VIATA, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Деякі напрями гармонізації   вітчизняного законодавства з питань захисту 

державної таємниці до законодавства країн ЄС (у співав.)», ВОРКШОП 

«Інформаційна безпека як частина національної безпеки у Східній Європі», 19-20 

лютого 2016 р., м. Харків, 0,33 друк. арк. 
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2. «Защита государственной тайны (секретов) в европейских странах : 

сравнительно-правовой анализ» международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные аспекты информационной безопасности» 31 марта 

2016 г., г. Минск, Академия МВД,  0,33 друк. арк. 

3. «Антикорупційні стандарти державної служби» Всеукраїнський форум 

вчених-адміністративістів «Актуальні питання реалізації нового Закону України 

«Про державну службу» 21 квітня 2016 р., м. Запоріжжя, ЗНУ, 0,33 друк. арк. 

4. «Щодо концептуальних засад гармонізації вітчизняної системи захисту 

державної таємниці до країн РЄ та НАТО», IV  Міжнародна науково-практична 

конференція «Сектор безпеки України: виклики сьогодення» 20 травня 2016 р., м. 

Харків, 0,33 друк. арк. 

5. «Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як спеціальний 

суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки» I Міжнародна науково-практична 

конференція «Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та 

перспективи розвитку»  21 травня 2016 р., м. Харків, 0,33 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, 0,2 

друк. арк. 

 
7. Писаренко Н.Б.,  к.ю.н., доцент 

«Принципи адміністративного судочинства», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,08 друк. арк. 

Статті: 

1. «Про складові незалежної адміністративної юстиції», «Право України»,  № 

2, 0,5 друк. арк. 

2. «Право на справедливий суд у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення: окремі аспекти реалізації», «Вісник Національної асоціації 

адвокатів України», № 1-2, 0,4 друк. арк. 
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3. «Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному 

судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії», 

«Вісник Національної академії правових наук України», № 3, 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. «Право на справедливий суд у спорах, що виникають з публічно-правових 

відносин: окремі аспекти реалізації», міжнародна науково-практична конференція 

«Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний 

досвід» 8-9 квітня 2016 р., м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний 

університет, 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)» Всеукраїнський форум 

вчених-адміністративістів «Актуальні питання реалізації нового Закону України 

«Про державну службу» 21 квітня 2016 р., м. Запоріжжя, ЗНУ, 0,2 друк. арк. 

3.  «Категорія «предмет адміністративного права» (доцільність застосування та 

змістовне наповнення)» І Міжнародна науково-практична конференція 

«Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи 

розвитку» 21 травня 2016 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

 1. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / за заг. ред. Н.Б. Писаренко – Х.: 

Право, 2016, 2,78  друк. арк. 

2. 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. 

 
8. Бойко І.В.,  к.ю.н., доцент 

«Категорія «предмет права» та її місце в адміністративному праві», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 8,0 друк. арк. 
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Статті: 

1. «До питання про предмет адміністративного права», «Адміністративне право і 

процес», № 1(15), 0,8 друк. арк. 

2. «Застосовність  статті 6 Конвенції про захист прав людини  і основоположних 

свобод при розгляді справ про адміністративні  правопорушення»,  «Вісник АПрН 

України», № 2 (85), 1,0 друк. арк. 

Тези: 

1. «До питання про визначення адміністративної юрисдикції», науково-

практичний круглий стіл «Роль і місце адміністративної юстиції в умовах 

проведення конституційної реформи» 23 жовтня 2015 р., м. Запоріжжя, 0,3 друк. 

арк. 

2. «Право на справедливий суд у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення», міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах 

реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» 8-9 квітня 

2016 р., м. Тернопіль, 0,3 друк. арк. 

3. «Верховенство права та законність як принципи здійснення державної 

служби», всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні питання 

реалізації нового Закону України «Про державну службу» 21 квітня 2016 р., м. 

Запоріжжя, 0,3 друк. арк. 

4. «Категорія «предмет адміністративного права» (доцільність застосування та 

змістовне наповнення)», І Міжнародна науково-практична конференція 

«Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи 

розвитку», 21 травня 2016 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

5. «Право на справедливый суд при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» /Международная научно-практическая конференция «Идеал 

свободной человеческой личности: от международных пактов о правах человека к 

современной Конституции», приуроченной к 50-летию принятия Международного 

пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об 
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экономических, социальных и культурных правах, 16 декабря 2016 г., Академия 

МВД Республики Беларусь, г. Минск, 0,3 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

 1. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / за заг. ред. Н.Б. Писаренко – Х.: 

Право, 2016, 4,0 друк. арк. 

2. 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, 0,7 друк. арк. 

 
9. Зима О.Т.,  к.ю.н., доцент 

«Правове регулювання реклами лікарських засобів в Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті:  

1. «Забезпечення лікарськими засобами органних хворих», «Науковий 

вісник Херсонського державного університету», серія юридичні науки, № 3, т. 1., 

2016,  0,8 друк. арк.  

2. «Рецепт на відпуск лікарських засобів: юридична природа», 

«Прикарпатський юридичний вісник», № 4, 2016, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. «Адміністративне право як прикладна дисципліна», науково-методичний 

семінар «Адміністративне право як навчальна дисципліна: структура програми, 

змістовне наповнення та методика викладання» 29 вересня 2016 р., м. Харків, 0,2 

друк. арк. 

Навчальний посібник 

         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, 0,3 

друк. арк. 
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10. Лученко Д.В.,  к.ю.н., доцент 

«Проблематика подальшого розвитку інституту адміністративного оскарження 

в Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,3 друк. арк. 

Статті: 

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

адміністративного суду», «Право України», № 9, 0,6 друк. арк. 

2. «Право Ради Європи як орієнтир розвитку механізмів оскарження актів 

публічної влади», «Адаптація законодавства України до права Європейського 

Союзу», № 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. 

 
11. Соловйова О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Правові засади взаємовідносин органів публічної влади з фізичними та 

юридичними особами», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,7 друк. арк. 

Статті: 

1. «Адміністративні послуги у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування», «Науковий вісник Херсонського державного 

університету»,  випуск 4, том. 2, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. «Інтернет і вища освіта», ІХ  конференція школи педагогічної майстерності 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Інформаційні 

та інноваційні технології в забезпеченні й організації освітнього процесу» 2015 р., м. 

Харків, 0,2 друк. арк. 

 2. «Щодо характерних рис адміністративних послуг у сфері недержавного 

сектору безпеки», IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки  

України: виклики сьогодення», 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

3. «До питання адміністративних послуг»,  ІІ міжнародна науково-практична 

конференція «Стан та перспективи розвитку адміністративного права та процесу», 

09-10 жовтня 2015 р.,  м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

4. «Участие свидетеля по делам об административных правонарушениях», 

medzinarodnej vedeckej konferencie «Pravna veda a prax: vyzny modernych europskych 

integracnych», 27 – 28. Novembra 2015, Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, 

Bratislava, 2015, 0,2 друк. арк. 

5. «К вопросу реформирования института административных услуг в 

Украине», conferintei internationala stiintifico-practica «O noua pespectiva a proceselor 

de integrare Europeana a Moldovei  si Ucrainei: aspectual  juridic: conferinta 

internationala stiintifico-practica», 25 -   26 martie 2016 (Chisinau), 0,2 друк. арк. 

6. «Щодо визначення адміністративної деліктоздатності», IІ Міжнародний 

науково-практичний круглий стіл «Розвиток цивільної безпеки України в контексті 

євроінтеграції», 25 листопада 2015 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

7. «Право на информацию в сфере административных услуг», Международная 

научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные аспекты 

информационной безопасности», 31 марта 2016 г., г. Минск, 0,2 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

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, 0,6 друк. арк. 
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12. Сьоміна В.А.,  к.ю.н., доцент 

«Докази та доказування в адміністративному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

Статті: 

1. «Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів в 

адміністративному судочинстві», «Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки», 2016,  № 4, Том 2, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Особливості розгляду публічно-правових спорів, пов’язаних із звільненням 

громадян з публічної служби»,  науково-практичний круглий стіл «Роль і місце 

адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи» 23 жовтня 

2015 р., м. Запоріжжя: КПУ, 0,2 друк. арк. 

2. «Щодо деяких неузгодженостей положень кодексу України про 

адміністративні правопорушення»,  I Міжнародна науково-практична конференція 

«Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи 

розвитку» 21 травня 2016 р., м. Харків, 0,2 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, 0,3 друк. 

арк. 

2. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / І.М. Балакірєва, І.В. Бойко, Я.С. 

Зелінська та ін.; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. – Х.: Право, 2016, 0,5 друк. арк. 

 
13. Ігнатченко І.Г.,  к.ю.н., доцент 

«Культура як об’єкт адміністративно-правового регулювання: ґенеза, 

концептуальні підходи », 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,05 друк. арк. 

Тези:  
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1. «Щодо взаємодії «цивільної безпеки» та «культурної безпеки» України в 

європейському адміністративному просторі» ІІ Міжнародний науково-практичний 

круглий стіл «Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» 25 

листопада 2015 р., м. Харків, 0,4 друк. арк. 

2.  «Сучасні чинники глобалізації системи вищої освіти і проблеми національної 

безпеки» Х конференція школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Сучасні практики Вищої 

юридичної освіти і педагогіки», м. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2016, 0,35 друк. арк. 

3.  «Забезпечення культурної безпеки як мета правового регулювання у сфері 

культури України» IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: виклики сьогодення» 20 травня 2016 р., 0,4 друк. арк.   

4. «Культурна безпека України в аспекті правової політики держави» І 

Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право сучасного 

етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» 21 травня 2016 р., м. Харків, 

0,35 друк. арк. 

5. «Державна культурна політика в системі інформаційної безпеки» ІІІ 

Міжнародний науково-практичний круглий столу «Інформаційна безпека: 

європейські орієнтири та перспективи для України» 25 листопада 2016 р., м. Харків, 

0,4 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, 0,15 друк. 

арк. 

 
14. Рябченко Я.С.,  к.ю.н., доцент 

«Характеристика учасників адміністративних справ, віднесених до 

адміністративної юрисдикції», 1,5 друк. арк.                                                                                        
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Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Суд як суб’єкт адміністративного судочинства у контексті європейської 

інтеграції», I Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право 

сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» 21 травня 2016 р., 

м. Харків, 0,3 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

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, 0,5 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, 0,7 друк. арк. 

 
15. Федчишин С.А.,  к.ю.н., доцент 

««Дипломатична служба в системі державної служби в Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,26 друк. арк. 

Статті: 

 1. «Порушення дипломатичного протоколу в контексті дисциплінарних 

проступків працівників дипломатичної служби України», «Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету», Серія «Юриспруденція», 2016, № 21, 

0,55 друк. арк. 

Тези: 

1.  «До визначення особливостей посади Надзвичайного і Повноважного Посла 

України: адміністративно-правовий аспект», ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан та перспективи розвитку адміністративного права та процесу», 

Одеський державний університет внутрішніх справ, 09-10 жовт. 2015 р., м. Одеса, 

0,23 друк. арк.  

2. «До питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності працівників 

дипломатичної служби в контексті нового Закону України «Про державну службу», 
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Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні питання реалізації 

нового Закону України «Про державну службу», Запорізький національний 

університет, 21 квітня 2016 р., м. Запоріжжя, 0,23 друк. арк. 

3. «Про окремі особливості дисциплінарної відповідальності працівників 

дипломатичної служби України», Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку», 

Донецький юридичний інститут МВС України, 26 березня 2016 р., м. Кривий Ріг, 

0,23 друк. арк. 

4. «Правові засади дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної 

служби України: питання вдосконалення», Международная научно-практическая 

конференция «Новый взгляд на евроитеграционные процессы в Молдове и Украине: 

юридический аспект», 25-26 марта 2016 г., г. Кишинев, Республика Молдова, 0,23 

друк. арк. 

5. «До питання про підстави дисциплінарної відповідальності працівників 

дипломатичної служби України», Medzinar. konfer. «Europska tradicia v 

medzinarodnom prave: uplatovanie ludskych prav», Paneuropska vysoka skola, 6-7 maj 

2016, Bratislava, Slovakie, 0,23 друк. арк. 

6. «Про підстави дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної 

служби України: погляд крізь призму недотримання дипломатичного протоколу», І 

Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право сучасного 

етапу державотворення: стан та перспективи розвитку», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 21 травня 2016 р., м. Харків, 0,23 друк. арк. 

Розділи навчальних посібників: 

1. «Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби 

України» (у співавторстві з Н. П. Матюхіною), 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; ЗНУ. – К.: Ін Юре, 2016, 2,0 друк. арк. 
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2. «Види та система органів виконавчої влади, принципи її побудови», 

Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. 

Гаращук, В. В. Зуй; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х.: Право, 2016, 0,14 друк. арк. 

3. «Організаційно-правові засади управління адміністративно-політичною 

діяльністю», Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, 

В. М. Гаращук, В. В. Зуй; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016, 0,09 друк. 

арк. 

 
16. Марченко О.О.,  к.ю.н., асистент 

«Вимоги щодо якості судових рішень в адміністративній справі», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,9 друк. арк. 

Тези:  

1. «Право на апеляційне оскарження рішень адміністративних судів у світлі 

практики Європейського суду з прав людини», науково-практичний круглий стіл 

«Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної 

реформи» 23 жовтня 2015 р., м. Запоріжжя, 0,3 друк. арк. 

2.  «До питання про предмет та межі апеляційного перегляду апеляційного 

перегляду в адміністративному судочинстві», medzinárodnej vedeckej konferencie 

«Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov» 27 – 28 

novembra 2015, Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 0,3 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

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, 0,3 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, 3,0 друк. арк. 
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17. Ковтун М.С.,  к.ю.н., асистент 

«Контроль за економічною концентрацією як вид попереднього 

антимонопольного контролю», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Статті: 

1. «Права внутренне перемещенных лиц в Украине: международные 

стандарты», международная научно-практическая конференция «Конституционные 

права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых 

системах», 28–29 окт. 2016 г., Новополоцк, (Беларусь): в 3 т.,  Т. 1, 0,7 друк. арк. 

2. «Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів Антимонопольного 

комітету України», «Форум права», № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_19.pdf  0,6 друк. арк. 

Тези:  

1. «Щодо принципу політичної неупередженості державної служби», 

всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні питання реалізації 

нового Закону України «Про державну службу», м. Запоріжжя, ЗНУ, 2016 р., 0,2 

друк. арк.  

2. «Щодо забезпечення політичних прав внутрішньопереміщених осіб в 

Україні», міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання» 4-5 

листопада 2016 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків, 0,2 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

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, 0,3 друк. арк. 
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18. Біленська Д.О.,  асистент 

«Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні», 1,0 

друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Автореферат: 

1. Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дарина Олегівна 

Біленська / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Х., 2016. — 20 с., 0,7 друк. арк. 

Статті:  

1. «Суб’єкти інформаційних відносин, що підлягають  адміністративно-

правовому регулюванню», «Право і суспільство», № 6, 0,5 друк. арк. 

2. «Предмет і метод адміністративно-правового регулювання суспільних 

інформаційних відносин в Україні», «Право та державне управління», № 4, 0,5 друк. 

арк. 

Тези: 

1.  «Інформаційні відносини в адміністративному праві», міжнародна науково-

практична конференція «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого 

розвитку вітчизняного законодавства», 25-26 листопада 2016 р., м. Дніпропетровськ, 

0,3 друк. арк. 

 
1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

Всі викладачі кафедри мають  достатню кількість публікацій. 

 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням 

суми договору. 

 Підписано договір про співробітництво між Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого та Конституційним Судом України. 

Укладено господарсько-правовий договір щодо підготовки тестових завдань для 
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Національної школи суддів України (доц. Писаренко Н.Б., доц. Бойко І. В., ас. 

Марченко О.О.). Підготовка тестових завдань для вступу в магістратуру (ЗНО) − 

розділ «Адміністративне право і процес, інформаційне право». (Марченко О.О., 

Бойко І.В. та ін.) 

 

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 виконавчої та юрисдикційної діяльності. 

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, надання висновків та підготовка відгуків, рецензій; 

участь у спеціалізованих Вчених радах. Викладачі виступали з лекціями перед 

працівниками правоохоронних органів та органів виконавчої влади, надавали 

консультації. Кафедра приймала активну участь в  підготовці коментарів до низки 

законів та інших нормативних актів, в роз'ясненні чинного законодавства.  

Всі роботи, що надані викладачами кафедри за звітній період присвячені 

дослідженню найважливіших напрямків в галузі адміністративного права. 

Результати наукових досліджень впроваджені в навчальному процесі для студентів 

денної та заочної форм навчання з навчальних дисциплін: «Адміністративне право», 
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«Митне право України», «Адміністративне судочинство», «Публічна служба», 

«Адміністративна відповідальність», «Публічне адміністрування». «Судовий розгляд 

справ про адміністративні правопорушення», «Розгляд судами адміністративних 

справ» (читалися для слухачів факультету правосуддя денної та заочної форми 

навчання) та «Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності» 

(читалася для слухачів Інституту підвищення кваліфікації), а також Сертифікатна 

освітня професійна програма «Медичне право» розроблена для студентів 3-5 курсів 

як бакалаврату так і магістратури Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, які цікавляться правовим регулюванням охорони здоров’я в 

Україні, регулюванням обігу лікарських засобів та здійсненням санітарного 

контролю. Програма передбачає вивчення таких навчальних дисциплін: «Правове 

регулювання обігу лікарських засобів», «Медичні послуги», «Санітарний контроль», 

«Окремі види медичної діяльності», «Правові засади охорони здоров’я». 

 
1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано заявок 

на видачу охоронних документів, отримано охоронних документів). –  

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна виконаних досліджень полягає в тому, що у результаті 

проведених досліджень сформульовано і введено до наукового обігу ряд нових 

наукових положень, висновків та пропозицій запропонованих авторами робіт: 

– розроблені деякі питання розвитку адміністративного права з урахуванням 

сучасного етапу державотворення; 

 – 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 
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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 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 корупційних 

відносин в Україні. Досліджений історично-соціологічний вимір розвитку 

контрольних відносин в Україні. Проаналізовані засади наркотичного контролю та 

його значущість для забезпечення законності і дисципліни в суспільстві; 

–    досліджено питання реформування публічного управління в Україні; 

  –  визначено окремі типи митних режимів (за Митним кодексом України і 

європейським законодавством) та з’ясування їх місця в механізмі митного 

регулювання; 

– з’ясовано вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до 

інформаційних ресурсів, форм та методів контролю у сфері управління 

інформаційними ресурсами та їх обігом, що в підсумку має сприяти підвищенню 

ефективності державного управління та реалізації права громадян на інформацію; 

– досліджено сутність категорії «предмет права», з’ясовано доцільність її 

використання в адміністративному праві, наведено позиції вітчизняних та іноземних 

науковців із цього питання, проаналізовано зміст права на справедливий суд у 

справах про адміністративні правопорушення; 

– виокремлено види та визначення сутності принципів адміністративного 

судочинства, з’ясування особливостей дії деяких із них; 

– досліджено проблематику подальшого розвитку інституту адміністративного 

оскарження в Україні. Сформульовано перспективне бачення  щодо подальшого 
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співвідношення адміністративного і судового оскарження в Україні, їх 

законодавчого регулювання та використання в механізмі захисту прав людини; 

– досліджено особливості правового регулювання реклами ліків, 

проаналізовано доцільність заборони такої реклами на основі закордонного досвіду, 

напрацьовано рекомендації щодо вдосконалення правого регулювання реклами ліків; 

– визначено проблемні питання правового врегулювання взаємовідносин 

органів публічної влади з приватними особами, взагалі, та зокрема під час процедури 

надання адміністративних послуг;  

– дістало подальшого обґрунтування питання щодо використання доказів та 

доказування в адміністративному судочинстві, викрито, що значно відстають від 

практики адміністративного судочинства способи отримання доказів. Виявлено 

прогалини в законодавстві, сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного 

законодавства з цих питань; 

– дано юридичну характеристику сфери культури як об’єкта адміністративно-

правового регулювання; охарактеризовано процес формування законодавства 

України у цій царині; зроблено акцент на «безпековому» аспекті останнього; 

– досліджено правовий статус учасників адміністративних справ, віднесених 

до адміністративної юрисдикції. Комплексно розглянуто особливості розгляду 

спорів щодо проходження публічної служби та внесенні відповідних пропозицій до 

чинного законодавства; 

  – з’ясовано місце дипломатичної служби в системі державної служби в 

Україні. Досліджено теоретичні, матеріальні та процесуально-правові питання 

дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної служби України. 

Зокрема, проаналізовані риси дисциплінарної відповідальності працівників 

дипломатичної служби України, її підстави та правові засади, види заходів 

дисциплінарної відповідальності, які застосовуються до працівників дипломатичної 

служби України, порядок їх застосування та ін. Окрему увагу приділено проблемі 

вдосконалення інституту дисциплінарної відповідальності працівників 
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дипломатичної служби в контексті набрання чинності новим Законом України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 р., сформульовані пропозиції щодо 

подальшого вдосконалення законодавства України про дипломатичну службу. 

Досліджено порушення дипломатичного протоколу в контексті дисциплінарних 

проступків працівників дипломатичної служби України, визначено можливість та 

з’ясовано особливості притягнення працівників дипломатичної служби України до 

дисциплінарної відповідальності з підстави порушення ними дипломатичного 

протоколу. Проаналізовано зарубіжний досвід у сфері дисциплінарної 

відповідальності дипломатичних службовців, запропоновані шляхи його 

використання в Україні; 

– 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 

обґрунтованим, інакше – з’являються підстави для його оскарження до суду 

вищестоящої інстанції. Контроль за законністю і обґрунтованістю судових актів  

може здійснюватися в апеляційному та касаційному провадженнях, а також при 

перегляді судових рішень Верховним Судом України. Окрім цього, підтверджено, 

що  належним чином обґрунтоване обмеження державою доступу до цих інстанцій 

не є порушенням її зобов’язань згідно з Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р.; 

– сформульовано та запропоновано низку нових наукових положень та 

висновків щодо дослідження контролю за економічною концентрацією;  

– розглянуто предмет і метод адміністративно-правового регулювання 

суспільних інформаційних відносин в Україні.  

 
2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 
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нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 

актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів (повинні 

бути вказані нормативні акти, в розробці котрих брала участь кафедра, орган, 

якому було направлено підготовлений проект або рекомендації, окремо надати 

перелік законів та кодексів). 

Значною є участь кафедри в законопроектній роботі та експертизі нормативно-

правових актів. Проф. Битяк Ю.П. та проф. Гаращук В.М. приймали участь у 

розробці проекту Кодексу кримінальних проступків.  

Викладачі кафедри брали участь у роз’ясненні окремих положень до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», проекту Закону України «Про 

адміністративні процедури». Було надано науковий висновок щодо доцільності 

прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України, пов’язаних 

з діяльністю Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, 

Державної реєстраційної служби України, у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про адміністративні послуги», «Про Національну митну службу України». 

Підготовлено висновки на проекти Законів України  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху», «Про Національну гвардію України» щодо 

удосконалення організації та порядку діяльності Національної гвардії України», 

«Про Фінансову поліцію» та ін.  

Підготовлено та направлено:  

– Науково-правову експертизу проекту Закону України «Про національну 

митну службу України» (проф. Гаращук В.М., доц., проф. кафедри Шульга М.Г., 

доц. Соловйова О.М., доц. Зима О.Т.). 

– Відповідь на звернення представника Уповноваженого − начальника 

Управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення, 

стосовно відповідності низки нормативно-правових актів Конституції України 

(проф. Гаращук В.М.). 
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 – Науковий висновок на звернення народного депутата України щодо 

проекту Закону України від 15.02.2016 р. «Про Фінансову поліцію» (проф. Гаращук 

В.М., доц. Зуй В.В., доц. Рябченко Я.С.). 

– Науковий висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію 

України» щодо удосконалення організації та порядку діяльності Національної 

гвардії України», внесений народним депутатом України Геращенком А.Ю. (проф. 

Гаращук В.М., проф. Битяк Ю.П., доц. Лученко Д.В., доц. Сьоміна В.А.). 

– Висновок на запит Міністерства закордонних справ України щодо 

тлумачення низки положень антикорупційного законодавства України (проф. 

Гаращук В.М.,  ас. Зелінська Я.С., ас. Спасенко В.О.). 

− Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення сфери фінансового контролю 

та врегулювання окремих питань застосування антикорупційних механізмів », 

внесений народними депутатами України Ю. Дерев’янком, І. Луценком, Ю. 

Чижмарем, О. Мусієм (проф. Гаращук В.М.,  ас. Зелінська Я.С., ас. Спасенко В.О.), 

та ін. 

− Висновок на запит Генеральної прокуратури України щодо роз’яснення 

терміну «викладацька діяльність» у розумінні Закону України «Про запобігання 

корупції». (проф. Гаращук В.М., проф. Жернаков В.В.). 

− Висновок (науково-правова експертиза) щодо окремих положень Закону 

України «Про очищення влади» ( запит № 5 від 29.02.2016 року) Верховного суду 

України. (проф. Гаращук В.М., проф. Кучерявенко Н.П., проф. Жернаков В.В.). 

 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України (навести перелік). 

 
2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 
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робочих груп та ін. 

Викладачі кафедри приймали участь в якості наукових консультантів 

Міністерства юстиції України, Вищого адміністративного суду України, Харківської 

обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради, виконавчого 

комітету Харківської міської ради. ( проф. Битяк Ю.П., доц. Лученко Д.В.,). 

Проф. Битяк Ю.П. є заступником  голови Секції адміністративного права 

Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.  Член 

науково-консультативної ради Верховного Суду України, науково-консультативної 

ради при Міністерстві юстиції України, Експертної ради з права при Державній 

акредитаційній комісії та Конституційної Асамблеї. Член науково-консультативної 

ради при Вищому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, член виконавчого 

комітету «Університетського консорціуму». Голова науково-методичної комісії з 

права МОН України. 

Проф. Битяк Ю.П. приймав участь: у комісіях облдержадміністрації з питань 

розвитку та підвищення ефективності роботи місцевої влади, у складі робочих груп 

по розробці проекту нової редакції Кодексу України про адміністративні проступки, 

Адміністративно-процедурного Кодексу України, 

 
2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

– Висновок (науково-правова експертиза) на запит Верховного суду України 

щодо окремих положень Закону України «Про очищення влади» (проф. Гаращук 

В.М. разом з фахівцями каф. фінансового та трудового права). 

 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували.  

– Відповідь на звернення судді Конституційного суду України Шевчука С. В., 

стосовно відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 
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Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII зі 

змінами та статті 366¹ Кримінального кодексу України зі змінами (проф. Гаращук 

В.М., ас. Зелінська Я.С., ас. Спасенко В.О.). 

– Науково-експертна позиція стосовно конституційного провадження у справі 

за конституційним зверненням Осіпчука А.М.(проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., 

доц. Рябченко Я.С., ас. Марченко О.О.). 

 
2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 

1. 20 травня 2016 року була проведена IV Міжнародна науково-практична 

конференція «Сектор безпеки України: виклики сьогодення», м. Харків. 

2. 21 травня 2016 року в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася I Міжнародна науково-практична конференція 

«Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи 

розвитку». Захід організовано кафедрами адміністративного права, 

адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  

3. 21 вересня 2016 року викладачами кафедри було проведено студентську 

навчально-практичну Інтернет-конференцію «Адміністративна відповідальність за 

порушення правил дорожнього руху». 

4. 28 вересня 2016 року було проведено науково-методичний семінар 

«Адміністративне право як навчальна дисципліна: структура програми, змістовне 

наповнення та методика викладання». 

5. 25 жовтня 2016 року в стінах НЮУ ім. Ярослава Мудрого проведено науково-

практичну конференцію «Адміністративні процедури в діяльності публічної 

адміністрації: предметні та галузева специфіка». Організатори: Міністерство юстиції 

України, НЮУ ім. Я. Мудрого, НАПрН України (Модератор конференції, заступник 

голови «Асоціації фахівців адміністративного права» Лученко Д. В.) 
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2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції 

та кількість викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення 

конференції, назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1. 

 

 

 

 

27 – 28 Novembra 2015, medzinarodnej 
vedeckej konferencie «Pravna veda a prax: 
vyzny modernych europskych integracnych», 
Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, 
Bratislava. 
27-28 листопада 2015 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Юридична наука та практика: виклики 
сучасних євроінтеграційних процесів» 
(Словацька республіка, м. Братислава) 
 

                   2 

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

2 

3. 31 марта 2016 г., международная научно-
практическая конференція «Теоретические 
и прикладные аспекты информационной 
безопасности», Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», Кафедра правовой 
информатики, г. Минск. 

 

                  2 

4. 8 – 9 квітня 2016 р., міжнародна науково-
практична конференція «Україна в умовах 
реформування правової системи: сучасні 
реалії та міжнародний досвід», 
Тернопільський національний 
економічний університет, м. Тернопіль.  
 

                   2  

5. 6-7 maj 2016 medzinar. konfer. «Europska 
tradicia v medzinarodnom prave: uplatovanie 
ludskych prav», Paneuropska vysoka skola, , 
Bratislava, Slovakie. 
 

                   1 
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6. 20 травня 2016 року IV Міжнародна 

науково-практична конференція «Сектор 
безпеки України: виклики сьогодення», м. 
Харків 
 

                  23 

7. 21 травня 2016 р. І Міжнародна науково-
практична конференція «Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення: 
стан та перспективи розвитку», 
Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

 

                   23 

8. 20 вересня 2016 р. міжнародна науково-
практична конференція Bezpieczenstwo I 
zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo I 
obronnosc panstwa, м. Лодзь, Польща 
 

                    1 

9. 6 жовтня 2016 р. І Міжнародна науково-
практична конференція «Історія 
вітчизняного та європейського 
адміністративного права і процесу», 
м. Київ, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

 

                   3  

10. 04-05 листопада 2016 р. міжнародна 
наукова конференція «Принципи 
сучасного конституціоналізму та 
Основний Закон України. ІХ Тодиківські 
читання» м. Харків 

                   1 

 

 

 

11. 4 листопада 2016 р. міжнародна науково-
практична конференція "Інформаційна 
безпека в мережі Інтернет: глобальні 
виклики та національні стратегії", 
Національний університет "Львівська 
політехніка". 

                   1 

12. 25-26 листопада 2016 року міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інтеграція юридичної науки і практики як 
основа сталого розвитку вітчизняного 
законодавства» м. Дніпро 

                    1 

Всеукраїнські 
1. 19 грудня 2015 р. ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Правові 
засади діяльності правоохоронних 
органів», м. Харків 

 

                    1 
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2. 26 березня 2016 р. всеукраїнська науково-

практична конференція «Адміністративне 
право і процес: історія, сучасність, 
перспективи розвитку», Донецький 
юридичний інститут МВС України, м. 
Кривий Ріг 
 

                   1 

3. 21 квітня 2016 р. всеукраїнський форум 
вчених-адміністративістів «Актуальні 
питання реалізації нового Закону України 
«Про державну службу», Запорізький 
національний університет, м. Запоріжжя 
 

 6 

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

 
 

                   18 

Науково-практичні 

1. 25 жовтня 2016 р. науково-практична 
конференція  «Адміністративні процедури 
в діяльності публічної адміністрації: 
предмента та галузева специфіка», м. 
Харків 

 

                    20 

2. 2016 р. Х конференція школи педагогічної 
майстерності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків 

 

   1 

3. 3-4 ноября 2016 г.VІІ научно-практическая 
конференция по административному праву 
«Усмотрение и оценочные понятия», г. 
Бишкек, Киргизстан 
 

                    1 

Семінари, круглі столи 
1. 23 жовтня 2015 р. науково-практичний 

круглий стіл «Роль і місце 
адміністративної юстиції в умовах 
проведення конституційної реформи», м. 
Запоріжжя,  

   3  

2. 25 листопада 2015 р. міжнародний  
науково-практичний круглий стіл 
«Розвиток цивільної безпеки України в 
контексті євроінтеграції»,  м. Харків 
 

   2 
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3.  19-20 лютого 2016 р. ВОРКШОП 

:Інформаційна безпека як частина 
національної безпеки у Східній Європі, м. 
Харків. 

                   1 

4.  15 червня 2016 р. семінар «Перспективи 
законодавчого регулювання 
адміністративних процедур в Україні», м. 
Київ 
 

1 

5. 28 вересня 2016 р. науково-методичний 
семінар «Адміністративне право як 
навчальна дисципліна: структура 
програми, змістовне наповнення та 
методика викладання», Національний 
юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків. 
 

23 

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

3 

  

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

1.  Bratislava, 27 – 28 Novembra 2015 medzinarodnej vedeckej konferencie 

«Pravna veda a prax: vyzny modernych europskych integracnych», Paneuropska vysoka 

skola, Fakulta prava (доц. Соловйова О.М.). 

2. Республика Молдова, г. Кишинев, 25-26 марта 2016 г. международная 

научно-практическая конференция «Новый взгляд на евроитеграционные процессы в 

Молдове и Украине: юридический аспект» (доц.. Соловйова О.М., доц. Федчишин 

С.А.). 

3.  Республика Белорусь, г. Минск, 31 марта 2016 г. международная научно-

практическая конференція «Теоретические и прикладные аспекты информационной 

безопасности», Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь», Кафедра правовой информатики, (доц. Соловйова О.М.). 
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4. Slovakie, Bratislava, 6-7 maj 2016 medzinar. konfer. «Europska tradicia v 

medzinarodnom prave: uplatovanie ludskych prav», Paneuropska vysoka skola (доц. 

Федчишин С.А.).  

5. Польща, м. Лодзь, 20 вересня 2016 р. міжнародна науково-практична 

конференція Bezpieczenstwo I zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo I obronnosc 

panstwa. (доц. Червякова О.Б.) 

 6. Киргизстан, г. Бишкек, 3-4 ноября 2016 г.VІІ научно-практическая 

конференция по административному праву «Усмотрение и оценочные понятия». 

(доц.. Писаренко Н.Б.) 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету 

(номер протоколу, дата).  

Монографії: 

 загальна кількість – 3, загальний обсяг – 28,36 друк. арк. 

1. Проф. Матюхіна Н. П. «Управління лісовим фондом України: сучасні 

проблеми організації та правового забезпечення» / Г. А. Гончаренко: за заг. наук. 

ред. проф. Н. П. Матюхіної / 9,96 друк. арк. (протокол № 12 від 29 червня 2016 

року). 

  2. Проф. Шульга М. Г. «Правове регулювання митних режимів переробки» /   

О. В. Чуприна: за заг. ред. к.ю.н., доц., професора кафедри М. Г. Шульги / 9,8 друк. 

арк. (протокол № 12 від 29 червня 2016 року). 

3.  Доц. Писаренко Н. Б. «Право на оскарження в суді постанови у справі про 

адміністративне правопорушення» / В. Б. Русанова: за заг. ред. Н. Б. Писаренко / 8,6 

друк. арк. (протокол № 10 від 22 квітня 2016 року). 

 
Вказати монографії опубліковані за кордоном.  –  

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

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк. арк.) 

Навчальні посібники: 

 загальна кількість – 3, загальний обсяг – 25,7 друк. арк. 

1. Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами 

заходів адміністративної відповідальності: науково-практичний посібник / Д.В. 

Лученко, О.О. Крестьянінов. – Х.: Юрайт, 2015. – 96 с. (3,05 друк. арк.). 

 Лученко Д.В. – 1,52 друк. арк.  

 2. Адміністративне право. Посібник 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. 

(8, 4 друк. арк.). 

 проф. Битяк Ю.П. – 0,75 друк. арк. 

 проф. Гаращук В.М. – 0,45 друк. арк. 

 доц. Зуй В.В. – 1,0 друк. арк. 

 проф. Матюхіна Н.П. – 0,3 друк. арк. 

 доц. Шульга М.Г. – 0,4 друк. арк. 

 доц. Червякова О.Б. – 0,2 друк. арк. 

 доц. Бойко І.В. – 0,7 друк. арк. 

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,1 друк. арк. 

 доц. Лученко Д.В. – 0,1 друк. арк. 

 доц. Зима О.Т.  – 0,2 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,6 друк. арк. 

 доц. Сьоміна В.А. – 0,3 друк. арк. 

 доц. Ігнатченко І.Г. – 0,15 друк. арк. 

 доц. Рябченко Я.С. – 0,7 друк. арк. 

 доц. Федчишин С.А. – 0,2 друк. арк.  

 ас. Марченко О.О. – 0,3 друк. арк.  
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 ас. Ковтун М.С. – 0,4 друк. арк.  

 ас. Балакарєва І.М. – 0,2 друк. арк.  

 ас. Зелінська Я.С. – 0,15 друк. арк.  

 ас. Спасенко В.О. – 0,2 друк. арк.   

3. 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., (15,78 

друк. арк.). 

  доц. Бойко І.В. – 4,0 друк. арк.  

   доц. Писаренко Н.Б. – 2,78 друк. арк.  

  доц. Сьоміна В.А. – 0,5 друк. арк.  

  доц. Рябченко Я.С. – 0,5 друк. арк.  

  ас. Марченко О.О. – 3,0 друк. арк. 

  ас. Балакарєва І.М. – 3,0 друк. арк. 

  ас. Зелінська Я.С. – 2,0 друк. арк. 

4. Дисциплінарно-деліктне право України: навч. посібник (колект. авт.); 

Запоріз. нац. ун-т. – К.: Ін Юре, 2016. – 464 с., (3,0 друк. арк.).  

 проф. Матюхіна Н.П, доц. – 1,0 друк. арк. 

 доц.  Федчишин С.А. – 1,0 друк. арк. 

 доц. Лученко Д.В. – 1,0 друк. арк. 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 28/16,85 друк. 

арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк. арк.): 4/2,7 

 
3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк. арк.) та 

навести перелік: 

 Загальна кількість: 3/1,9 друк. арк. 
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Доц. Писаренко Н.Б. опублікувала 2 статті у наукометричній базі даних 

Index Copernicus загальним обсягом 1,3 друк. арк. 

 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. 

 Ас. Ковтун М.С. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних Index 

Copernicus, обсягом 0,6 друк. арк. 

1. Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів Антимонопольного 

комітету України / М. С. Ковтун // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 105-109 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2016_4_19.pdf , 0,6 друк. арк. 

 

3.4.3. У міжнародній наукометричній базі Scopus (одиниць/друк.арк.) та 

навести перелік  

 Проф. Битяк Ю.П. опублікував  у наукометричній базі даних Scopus State 

sovereignty and sovereign rights: the problem of the correlation \\ Social Sciences. 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних (Scopus) –  

 
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. проф. Битяк Ю.П. Ukrainian Legal Doctrine: Ukranian Public Law Vol. 2 
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in 5 volums / Ed. by V.Ia. 
Tatsyi, eng. edition ed. and 
transl. by W.E. Butler.   

Doctrine- London: Wildy, 
Simmonds and Hill 
Publishing 

2. 

проф. Матюхіна 
Н.П. 

Modern realities and calls 
of Security Sector of 
Ukraine  
 

Bezpieczenstwo I zarzadzanie 
kryzysowe – bezpieczenstwo 
I obronnosc panstwa 
«Современные реалии и 
вызовы сектора 
безопасности Украины». – 
Lodz-Warszawa: 
Wydawnictwo Spolechnej 
Academi Nauk, 

С. 423-429 

3. 

доц. Червякова 
О.Б.  

Персональные данные в 
системе 
информационных 
ресурсов Национальной 
полиции Украины: 
проблемы защиты  

Bezpieczenstwo i zarzadzanie 
kryzysowe – bezpieczenstwo 
i obronnosc  Wydawnictwo 
Spolecznei Akademii Nauk/- 
yt Tom ХУП.- zesyt, czesc 
Ш 

С. 415-422 

4. 

ас. Ковтун М.С. Права внутренне 
перемещенных лиц в 
Украине: 
международные 
стандарты 

Сборник международной 
научно-практической 
конференции 
«Конституционные права и 
свободы: проблемы 
интерпретации и реализации 
в национальных правовых 
системах», 28–29 окт. 2016 
г., Новополоцк, (Беларусь): 
в 3 т. 

Т.1, С.191-197 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 
друкованої 
продукції 

Монографії Наукові 
статті в 
наук. 
журналах 
та наук. 
збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 
повідомлен
ь на 
конференц
іях 

Підручник
и та 
навчальні 
посібники 
з грифом 
МОН  

Підручники, 
навчальні 
посібники без 
грифу МОН 

Збірни
ки 
нормат
ивної 
літерат
ури 

Коде
кси, 
коме
нтарі 

Кількість друк. 
арк. на одного 
викладача 

86/88,45 3/28,36 28/16,85 51/13,01 0 4/30,23     0 0 4,9 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

Всі викладачі кафедри мають  достатню кількість публікацій. 
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4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Викладачі виступають з лекціями та повідомленнями перед депутатами, 

співробітниками апаратів державних органів, слухачами Інституту післядипломної 

освіти, де було проведено 16 лекцій з адміністративно-правових питань.   

 Участь в лекційній роботі: 

 Проф. Битяк Ю.П. прочитав 3 лекції для практичних працівників Служби 

Безпеки України з історії університету. 

  Проф. Шульга М.Г. прочитала 4 лекції в Інституті післядипломної освіти 

слідчих Служби Безпеки України за темою «Митні режими» та «Адміністративна 

відповідальність за порушення митних правил». 

         Доц. Червякова О.Б. взяла участь у навчально-методичному семінарі в 

прокуратурі Харківської області з питань застосування антикорупційного 

законодавства, а також взяла участь у навчальному семінарі у Харківській міськраді 

з питань застосування антикорупційного законодавства. 

Доц.  Писаренко Н.Б. прочитала  2 лекції в Інституті післядипломної освіти для 

працівників Служби Безпеки України. 

 
4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно 

перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, 

вказати на їх практичне значення, коротко). 

Було проведено аналіз та вивчення практики з таких питань: 
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 – «Щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності митниць в порядку 

адміністративного судочинства» у Запорізькому окружному адміністративному суді 

(доц. Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А.). 

– «Щодо застосування Харківським обласним територіальним відділенням 

Антимонопольного Комітету України заходів державного контролю» (проф. 

Матюхіна Н.П., ас. Ковтун М.С.).  

Проф. Гаращуком В.М. було проведено аналіз особливостей застосування 

правової відповідальності публічних службовців (порівняльний аналіз 

відповідальності державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування), особливостей застосування антикорупційного законодавства 

України. 

 
4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

 – Висновок на звернення Генеральної прокуратури України щодо 

застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»  (проф. 

Гаращук В.М., доц. Червякова О.Б., ас. Ковтун М.С., ас. Зелінська Я.С., ас. Спасенко 

В.О.). 

 – Відповідь на запит прокуратури Харківської області стосовно застосування 

окремих положень антикорупційного законодавства (проф. Гаращук В.М., доц. 

Червякова О.Б.). 

 – Відповідь на запит Генеральної прокуратури України стосовно 

застосування окремих положень антикорупційного законодавства (проф. Гаращук 

В.М., доц. Червякова О.Б.)   

 – 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. 
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172-6 КУпАП (проф. Гаращук В.М., доц.. Червякова О.Б., ас. Зелінська Я.С., ас. 

Спасенко В.О.). 

– Висновок на запит Генеральної прокуратури України щодо роз’яснення 

терміну «викладацька діяльність» у розумінні Закону України «Про запобігання 

корупції»(проф. Гаращук В.М.,  доц. Зуй В.В., проф. Жернаков В.В.). 

– Висновок на звернення Прокуратури Харківської області щодо правового 

регулювання участі прокурора в провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення (доц. Червякова О.Б.., ас. Зелінська Я.С., ас. Спасенко В.О). 

– 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» (проф. 

Битяк Ю.П., доц. Писаренко Н.Б.). 

 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно 

вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

Викладачі кафедри приймали участь в якості наукових консультантів 

Міністерства юстиції України, Вищого адміністративного суду України, Харківської 

обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради, виконавчого 

комітету Харківської міської ради. ( проф. Битяк Ю.П., доц. Лученко Д.В.).  

Проф. Битяк Ю.П. приймав участь у нарадах, які проводилися органами 

місцевого самоврядування міста Харкова та області, Харківської обласної державної 

адміністрації, органами прокуратури Харківської області. Зокрема: у підготовці 

плану розвитку місцевого самоврядування Харківської області, розробці імовірного 

вдосконалення адміністративно-територіального  устрою області з питань розвитку 

та підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади, тощо. Крім 

того, брав участь у роботі Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення 
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системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.  

           Доц. Зима О.Т. виступає консультантом Дружбівського міського голови з 

приводу проведення добровільного об’єднання територіальних громад. Нині процес 

майже завершено.  

   Кафедра регулярно роз'яснює чинне законодавство депутатам, працівникам 

правоохоронних органів, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування.  

 
5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних 

кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських 

дисертацій. 

Засновниками наукової школи адміністративного права є професори О.М. 

Якуба, Р.С. Павловський, Ю.П. Битяк. Основні напрями наукових розробок школи 

адміністративного права стосуються проблемних питань Загальної та Особливої 

частин адміністративного права: адміністративно-правового статусу громадян 

України, функцій, форм та методів державного управління, державної служби та 

кадрової структури апарату органів виконавчої влади, адміністративного примусу і 

відповідальності за адміністративним правом, митного законодавства, 

адміністративного процесу, адміністративної юстиції та судочинства в Україні, 

здійснення контролю і нагляду в державному управлінні, управління економікою, 

соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю. 

Кафедра адміністративного права проводить дослідницьку роботу за науковим 

напрямком «Проблеми формування правової держави та народовладдя (історія, 

теорія, практика)». Вперше науковцями школи досліджено питання щодо 

оскарження нормативно-правових актів в порядку адміністративного судочинства, 

застосування державного примусу в адміністративному судочинстві, 
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адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення державної безпеки 

України, дипломатичного представництва за кордоном тощо. 

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом академіка Академії 

правових наук України, доктора юридичних наук, професора Битяка Ю.П. та члена-

кореспондента Академії правових наук України, доктора юридичних наук, 

професора Гаращука В.М.  Головним напрямом досліджень є забезпечення прав та 

свобод громадян в сфері державного управління, адміністративної відповідальності 

та адміністративного судочинства, митного законодавства, контролю та нагляду в 

державному управлінні. Активно працюють з аспірантами та пошукувачами кафедри 

по підготовці кандидатських дисертацій проф. Гаращук В.М., проф. Матюхіна Н.П., 

доц. Лученко Д.В., доц. Бойко І.В., доц. Писаренко Н.Б, доц. Зима О.Т.  

 В 2016 році на кафедрі було захищено 1 докторська і 4 кандидатські 

дисертації: 

Докторська: 

 1. «Захист прав фізичних та юридичних осіб в адміністративному судочинстві: 

проблеми теорії і практики», докторант, к.ю.н., доц. Константий О.В. (наук. 

консультант проф. Битяк Ю.П.). 

Кандидатські: 

 1. «Організаційно-правові засади управління лісовим фондом України» 

здобувач Гончаренко Г.А. (наук. кер. доц. Матюхіна Н.П.). 

2. «Правове регулювання митних режимів переробки» здобувач Чуприна О.В. 

(наук. кер. доц. Шульга М.Г.). 

3. «Правове регулювання митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового 

вивезення» здобувач Назарова Я.Б. (наук. кер. доц. Шульга М.Г.) 

 5. «Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні» 

асистент Біленська Д.О. (наук. кер. проф. Гаращук В.М.). 
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5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

Всі викладачі кафедри мають вчену ступінь, крім ас. Біленської Д.О. 
 
5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Було надано 7 відгуків на 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій. 

Докторські: 

проф. Битяк Ю.П. – 1  

1. Райнін І. Л. «Адміністративно-правові засади управління розвитком 

регіону»; 

проф. Матюхіна Н.П. – 1 

1. Сокуренко В. В. «Публічне адміністрування сферою оборони в Україні». 

Кандидатські : 

доц. Зуй В.В. – 1 

1. Сагун А. В. «Забезпечення законності в діяльності адміністративних судів 

України»; 

доц. Лученко Д.В. – 3  

1. Білодід І. М. «Адміністративно-правовий статус органів прокуратури в умовах 

реформування правоохоронної системи України»; 

2. Яковлєв П. О. «Адміністративно-правові засади регулювання тарифів на 

житлово-комунальні послуги»; 

3. Дмитрієв А. А. «Адміністративно-правове забезпечення діяльності 

підрозділів територіальних органів поліції у сфері протидії організованій 

злочинності»; 

Доц. Сьоміна В.А. – 1 

1. Лівар Ю. О. «Провадження по виконанню постанов про накладення 

адміністративних стягнень». 
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5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Було підготовлено 26 відгуків на автореферати – 5 докторських та 21 

кандидатську дисертацію. 

Докторські: 

проф. Гаращук В.М. – 2 

1. Кравчук О. О. «Адміністративно-правове регулювання управління 

державною власністю в Україні»; 

2. Квасневська Н. Д.  «Адміністративно-правове забезпечення реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів в Україні»; 

проф. Матюхіна Н.П. – 2 

1. Гергієвський Ю. В. «Компетенція органів публічної влади: теорія і 

практика застосування». 

2. Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли «Правове регулювання публічної 

фінансової діяльності: порівняльно-правовий аспект». 

Доц. Лученко Д.В. – 1  

1. Галіцина Н.В. «Адміністративно-правове забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави в Україні». 

Кандидатські: 

проф. Гаращук В.М. − 7 
 

1. Жила С. Ю. «Правові та організаційні засади забезпечення громадської 

безпеки підрозділами Національної поліції» ; 

2. Кузьміна І. С. «Забезпечення прав людини у виконавчому провадженні»; 

3. Кібець В. О. «Адміністративно-правовий статус Державної судової 

адміністрації України в сучасних умовах»; 

4. Гайворонська Я. В. «Адміністративно-правовий примус в системі 

фінансового моніторингу»; 
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5. Тарапака І. Ю. «Адміністративно-правове регулювання свободи 

пересування та вільного вибору місця проживання в Україні»; 

6. Чернобай О. І. «Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду у справах 

про порушення митних правил»; 

 7. Ярова Р. В. тему «Адміністративна відповідальність спеціальних суб’єктів – 

водіїв автотранспортних засобів». 

проф. Битяк Ю.П. – 2 

1. Комзюк М.А. «Заходи адміністративного примусу, що обмежують особисту 

свободу громадян, у діяльності органів внутрішніх справ»; 

2.  Круглова А. Є. «Адміністративно-правові засади оцінювання ефективності 

діяльності органів і установ виконання покарань»  

проф. Матюхіна Н.П. – 2 

1. Пудрик Н.С. «Податкове провадження»; 

2. Мірошніченко М.В. «Презумпція правомірності рішень платника податків»; 

проф. Шульга М.Г. – 3 

 1. Ільченко К. Р. «Порядок та підстави переміщення через митний кордон 

України продуктів морського та річкового транспорту»; 

 2. Яковлєв І. П. «Форми та методи публічного адміністрування у державній 

митній справі»; 

 3. Мельник М. В. «Інститут митних режимів в митному праві України»; 

доц. Писаренко Н.Б. – 1  

1. Соколан Т. С. «Адміністративно-правове регулювання застосування відео 

спостереження правоохоронними органами України»; 

доц. Лученко Д.В. – 5 

1. Костенко І. В. «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду»; 

2. Савіцького Р. Є. «Адміністративний примус в діяльності Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України»; 
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3. Русских В. О. «Адміністративно-правові засади діяльності благодійних 

організацій»; 

4. Зубова О. С. «Особливості судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності»; 

5. Скоров О. І. «Адміністративні акти Міністерства внутрішніх справ у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху». 

доц. Сьоміна В.А. – 1 

1. Денисова Г. О. «Адміністративно-правове регулювання діяльності з 

посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном»; 

Професор Гаращук В.М. був рецензентом 3 монографій:  

1. Чуприни О.В.  «Правове регулювання митних режимів переробки».  

2. Гончаренко Г.А. «Управління лісовим фондом України: сучасні 

проблеми організації та правового забезпечення.  

3. Шульги Є. В. «Адміністративно-деліктні відносини у сфері 

надрокористування». доцента кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Професор Битяк Ю.П. надав рецензію на навчальний посібник «Заохочення у 

службовому праві», підготовлений авторським колективом за загальною редакцією 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова для здобувачів освітнього рівня бакалавр, магістр 

спеціальності «Право», освітнього рівня бакалавр, магістр спеціальності «Право», 

освітньої програми «Правознавство». 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 
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Викладачами кафедри  всебічно висвітлювалися проблеми держави і права, 

проводилось роз’яснення чинного законодавства та практики його застосування по 

місцевому телебаченню (проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., доц. Лученко Д.В., 

доц. Зима О.Т.).  

Кафедра регулярно роз'яснює чинне законодавство депутатам, працівникам 

правоохоронних органів, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування (всього надано 12 роз’яснень).   

 Професор Битяк Ю.П. неодноразово надавав коментарі з різних питань в газеті 

«Vivat Lex» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 
6.2. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 

друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації. 

Викладачі в 2016 році  проводили  консультації з журналістами друкованих 

засобів масової інформації.  

 
6.3. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його виконанням. 

Викладачі виступають з лекціями та повідомленнями перед депутатами, 

співробітниками апаратів виконавчої влади, слухачами Інституту підвищення 

кваліфікації. Всього було прочитано 12 лекцій з адміністративно-правових питань.  

 

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні. –  

 
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Кафедра приділяє серйозну увагу  організації науково-дослідницької роботі 
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студентських наукових гуртків з адміністративного та митного права. В 

студентських наукових гуртках працюють студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денних 

факультетів. 

Проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., доц. Соловйова О.М., 

доц. Рябченко Я.С. керують студентським науковим гуртком на протязі багатьох 

років. В ньому приймають участь студенти всіх факультетів. Під їх керівництвом 

студенти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 

конференціях, які проводяться в Університеті та за його межами.  За звітний рік 

проведено 20 засідань на яких заслухано 32 доповіді. 

       Засідання гуртків проводяться у залежності від підготовки доповідей. 

Кафедра постійно тримає у полі зору процес залучення нових членів до 

студентського наукового гуртка, пояснюючи їм значення наукової роботи як для 

особистого професійного розвитку, так і для правознавства та вдосконалення 

юридичної практики. 

Студенти денних факультетів приймають участь в проведенні науково-

дослідних робіт, узагальненні правозастосовчої практики.  

 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць/друк. арк.  

Під керівництвом викладачів кафедри студентами були опубліковано 

самостійно 18 публікацій обсягом 4,46 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк. –  

 
8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ 

ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

 Проф. Битяк Ю.П. член редакційних колегій журналу «Право України», 

збірника «Вісник Національної академії правових наук України», Республіканського 
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міжвідомчого наукового збірника Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  «Проблеми законності». Головний редактор збірника «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування» 

 Проф. Гаращук В.М.  член редколегії  Республіканського міжвідомчого 

наукового збірника Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого 

«Проблеми законності»,  член редколегії наукового збірника «Вісник Національної 

академії правових наук України». 

Проф. Матюхіна Н.П. член редколегії електронного наукового фахового 

видання «Теорія і практика правознавства» Національного юридичного університету 

ім. Ярослава Мудрого. 

Доц. Лученко Д. В. член редколегії науково-практичного юридичного журналу 

«Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу». 

 
9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

1. Відзнака Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності 

України» (проф. Битяк Ю.П.). 

2.   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. (проф. 

Гаращук В.М.). 

 3. Подяка керівника Головного управління «Європейської поліцейської 

асоціації України» в Харківській області Л.І. Мезенцева за організацію та активну 

участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: 

виклики сьогодення» (проф. Гаращук В.М.). 

 4. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого Ю.П. Битяка за участь у ІІ Міжнародному науково-практичному 
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круглому столі «Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» 

(проф. Гаращук В.М.). 

 5. 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. (проф. Гаращук 

В.М.). 

6. Диплом Міжнародної наукової громадської організації «Академія УСП» про 

присвоєння звання Почесного професора (проф. Матюхіна Н.П.). 

7. 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» (проф. 

Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В.). 

8. Подяка Європейської поліцейської асоціації України за організацію та 

активну участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки 

України: виклики сьогодення» (проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В.). 

9. 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» (проф. Матюхіна Н.П.). 

10.  Подяка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

за організацію та участь у II Міжнародному науково-практичному круглому столі 

«Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» 25 листопада 2015 

року (доц. Зуй В.В.). 

11. Подяка Громадської цивільної служби, Об’єднання громадських 

формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону за 

активну участь II Міжнародному науково-практичному круглому столі «Розвиток 



 

 

51 
цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» 25 листопада 2015 року 

(доц. Зуй В.В.). 

12. Подяка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

за організацію та активну участь у I Міжнародній науково-практичній конференції 

«Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи 

розвитку» 21 травня 2016 року (доц. Зуй В.В.). 

 13. Сертифікат про участь в Осінній школі з адміністративного права та 

німецької методики вирішення задач у межах проекту «Удосконалення юридичної 

освіти та освіти з прав людини» (доц. Лученко Д.В.). 

14. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за участь у I Міжнародній науково-практичній конференції 

«Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи 

розвитку» (доц. Соловйова О.М.). 

15. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за участь та організацію студентської молоді у IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: виклики 

сьогодення» (доц. Соловйова О.М.). 

16. Certifikat Medzinarodna vedecka konferencia “Pravna veda a prax: Pravna veda 

a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov, 27-28 novembra 2015. 

Bratislava, Slovenska republika (доц. Соловйова О.М.). 

17. Certificatul participantului a participat la conferinta international stiintifico-

practica “O noua pespectiva a proceselor de integrare Europeana din Moldova si Ucraina: 

aspectual  juridica”, Chisinau Rapublica Moldova 25-26 martie 2016 (доц. Соловйова 

О.М.). 

18. Сертифікат ОБСЄ по проекту з торгівельної політики України (проф. 

Шульга М.Г.). 
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10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародному проекті «TEMPUS», метою 

якого є запровадження європейських стандартів оцінювання знань студентів. 

В 2016 році проф. Битяк Ю.П. провів зустрічі: 

1.  З Послом Литовської Республіки в Україні Марюсом Януконісом . 

2. З професором юридичного факультету Корнелльського університету Чарльза 

Уайтхеда (США). 

3. З викладачами Університету Миколаса Ромеріса (Литва): деканом 

юридичного факультету професором  Ліра Якулявічене, заступником декана з 

міжнародної роботи доцентом Довіле Галіюте, директором Інституту приватного 

права професором Віргініюс Біте, доцентом кафедри міжнародного та європейського 

права Інга Даушкене та доцентом Інституту приватного права Віліус Мачулайтіс.  

4. З професором Денісом Кенні (Коледж Кримінальної Юстиції Джона Джея, 

Нью-Йорк). 

5. З Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні Манодж Кумар 

Бхарті.  

6. З професором Університету Гете Франкфурта-на-майні Пітером-Алексіс 

Альбрехтом та професором Корнельського університету Чарльзом Уайтхедом. 

Проф. Битяк Ю.П.  у складі делегації Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого відвідав Університет Савой-Монблан (м. Шамбері, 

Франція), а також приймав участь у підписанні договору про співпрацю з 

Люксембурзьким університетом, який відкриває додаткові можливості академічної 

мобільності. 

    Проф. Битяк Ю.П. займався підготовкою особистого прийому Харківського 

міського голови Г.А. Кернеса із співробітниками та студентами Університету В 

результаті чого було надано матеріальну допомогу працівникам Університету для  
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медичного обстеження, а також було прийняті рішення, які сприяли усуненню 

недоліків у роботі житлово-комунального господарства міста.  

Доц. Лученко Д.В. приймав участь в якості консультанта (Програма розвитку 

ООН) відповідно з дорученням Президента України з приводу розробки законів 

України «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України “Організаційні 

засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів». 

На кафедрі  створено та постійно обновлюються електронні програми з 

навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Митне право», «Розгляд судами 

адміністративних справ», «Публічна служба», «Судовий розгляд справ про 

адміністративні правопорушення» та «Адміністративна відповідальність», якими 

можуть користуватися студенти через внутрішньо-вузівську комп’ютерну мережу 

академії. 

Професори кафедри Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Матюхіна Н.П. є членами 

спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій.   

1. Проф. Битяк Ю.П. заступник голови спеціалізованої вченої ради Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого: Д. 64.086.01. 

2. Проф. Гаращук В.М. експерт експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України, та член спеціалізованої 

вченої ради Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого: Д 

64.086.01. 

3. Проф. Матюхіна Н.П. вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д. 64.086.03, а 

також член спеціалізованої вченої ради: Д 64.086.01. 

 Завідувач кафедрою 
адміністративного права  
професор        В.М. Гаращук 
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