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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 рік

1. Настюк Василь Якович.
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи -  «Правові засади 

адміністративної діяльності органів Національної поліції», 0 друк. арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -  «Правові засади 

адміністративної діяльності органів Національної поліції», 8,6 друк.арк.
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 
-монографія, статті, тези.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  визначення адміністративно-правового 

статусу працівника поліції.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
5.1. -

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно- 
правових актів —підготував відповідь на запит Спілки ректорів вищих навчальних 
закладів України:

- Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про вищу освіту», (спільно з проф. Шаповалом Р.В., грудень 2017

5.2. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади -  є членом 
науково-консультативної ради при Верховному Суді України (за адміністративно- 
правовою спеціалізацією).

6. Зв’язок з практикою:
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень -  спільно з доцентом Мех Ю.В. проводив 
узагальнення практики щодо практики забезпечення регіональної безпеки (Харківська 
обласна державна адміністрація).
6.2. -
6.3. -
6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян:

Підготував висновки на запити Верховного Суду:
1. Висновок щодо питань порушених у  зверненні судді Великої палати Верховного 

Суду по справі № 617/1315/15-ц за позовом прокурора Вовчанського району Харківської 
області в інтересах держави в особі Державного агентства лісових ресурсів України, 
Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства, Державного 
підприємництва «Вовчанське лісове господарства» до
адміністрації Харківської області про визнання недійсними розпоряджень та стосовно 
застосування норм права й визначення юрисдикції по справі, (спільно з ас. Паровишник
О.В., жовтень 2018 р.)

2. Висновок на запит ТОВ «КПК» СТОЛИЦЯ»на предмет проведення правового 
дослідження з питань застосування чинного законодавства, зокрема щодо 
застосування положень антикорупційного законодавства, з наявності або відсутності 
конфлікту інтересів, і необхідності застосування заходів зовнішнього регулювання 
(червень 2018р.).
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3. Висновок на запит Національно

положення статті 79 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими 
закріплено право осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку 
України, на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності Національного банку 
України, не є обмеженням прав інших осіб на судовий захист, що гарантований 
кожному частиною другою статті 55 Конституції України, оскільки, такі положення 
статті 79 Закону України «Про банки і банківську діяльність» мають легітимну мету 
забезпечення пропорційності між запровадженими обмеженнями та захистом 
інтересів вкладників і стабільним функціонуванням фінансової системи держави, не 
обмежують право доступу кожної особи до суду та відповідають самій сутності 
права, урівноважені процесуальними діями судових органів і актами національного 
законодавства (листопад 2018 р.).
7 . -
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності
правоохоронних органів» (м. Харків, 15 грудня 2017

2. II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування у  
сфері обігу наркотиків» (м. Харків, 15 лютого 2018 р.);

3. II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в 
умовах змін і перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. Харків, 
12-13 квітня 2018 р.);

4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки і практики» (м. Харків, 18 травня 2018

5. Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 
оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. 
Харків, 25 травня 2018 р.);

6. Другий Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 25-28 вересня 2018 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати
перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Колективна монографии

Адміністративно-правове забезпечення функціонування сектору безпеки України: 
монографія /  [В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін.]; за заг. наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., 
чл.-кор. НАПрН України В. Я. Настюка. Серія «Сектор безпеки України», вип. 26. X :  
«Мадрид», 2017. -6 1 0  с. (всього 24,5 друк.арк., особисто 4,0 
Статті:

1. V. Nastyuk. Abuse of Procedural Rights in the Administrative Proceedings as a 
Manifestation of Corruption Risks / Yearbook of Ukrainian law: Coll.of scientific papers / 
responsible for the issue O.V. Petryshyn. -  Kharkiv : Law, 2018. - № 10. -  P. 120-128.
друк арк).

2. Настюк В.Я. Зловживання процесуальними правами в адміністративному 
судочинстві як прояви корупційних ризиків / Щорічник українського права: зб. наук. пр. 
/ відп. за вип. О. В. Петришин. -  Харків : Право, 2018. - №10. -  С. 120-128.
арк).

3. Настюк В., Коваленко Н. Особливості правового режиму ведення торгівлі з 
тимчасово окупованими територіями // Ефективна система кримінальної юстиції як 
фактор сталого розвитку економіки : матеріали III панельної дискусії Другого Харків, 
міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 27- верес. 2018 р.) / [редкол.: В .Я. Тацій, Ю.Г.
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Барабаш, Б.М. Головкін та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. -  
Харків : Право, 2018. -  С. 69-75. (0,4 друкмрк.)

4. V. N a s t y u k , R .  Shapoval, О. Bezpalova, Khrystynchenko, Path towards national
security in the European Union: genesis and further development processes /  Journal o f 
Security and Sustainability Issues. -  Vol. 8. Issue 1. September 2018. P. 45-54
SCOPUS (0,4 друк.арк.).

Навчальний посібник:
1. Адміністрування наркоконтролю в Україні: навчальний посібник / В.Я. Настюк, 

О.М. Шевчук /  4 -те вид. переробл. та допов. Серія «Охоронооздоровче право». X.: 
ФОП Бровін О.В., 2018. -  442 с. (у співавторстві) (С. 1-33) (власний внесок 1,9 
друкмрк.).
Тези:

1. NASTIUK VASYL YAKOVYCH, ТО THE PROBLEM OF PROCESSAL RIGHTS IN THE 
ADMINISTRATIVE COURT OF SUCH PROBLEMS OF CORRUPTION RISKS // Правові засади 
діяльності правоохоронних органів (15 грудня 2017 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами 
IV Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 
20 / Редкол.: Є.О.Алісов, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. -  Харків: «Точка», 2017. -  С. 24-26. 
(0,2 друкмрк.)

2. Настюк В.Я. Захист прав людини на охорону здоров’я в сфері управління 
державної кримінально-виконавчої служби України (у співавторстві з Шевчуком В.Я.) // 
Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків (15 лютого 2018 року, м. Харків): 
збірн. наук, праць II Міжн. наук.-практ. конф.; Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук 
та ін. Серія «Охоронооздоровче право». -  Харків, ФОП О.В. Бровін, 2018 -  С.5-11 (0,3 
друкмрк.).

3. Настюк В.Я. Правові проблеми видання правових актів управління 
публічними фінансами // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 
проблеми організації та правового забезпечення (12-13 квітня, 2018 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) Збірник наук, праць за 
матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки 
України» вип. 24. / Редкол. Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. 
Матюхіна, Ю.В. Мех та ін. -  Харків: «Точка», 2018. -  С. 27-29. (0,2 друкмрк.)

4. Настюк В.Я. Актуальність боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів 
у секторі безпеки // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 
проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. 
Харків, 25 трав. 2018 р.) / редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) та ін. -  Харків : Право, 
2018. -  Вип. 9. -  С. 66-69. (0,2 друкмрк.)

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science.

1. V. Nastyuk, R. Shapoval, O. Bezpalova, N. Khrystynchenko, Path towards national 
security in the European Union: genesis and further development processes /  Journal o f 
Security and Sustainability Issues. -  Vol. 8. -  Issue 1. -  September 2018. -  P. 45-54
SCOPUS (0,4 друкмрк.).
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - є членом 
редакційної колегії збірників наукових праць «Вісник Національної академії правових 
наук України», «Проблеми законності» та юридичного наукового журналу «LEX 
PORTUS».
11. Вказати членом яких спеціалізованої вчених ради ви є - член спеціалізованої вченої 
ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Д. 64.086.01.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:
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- кандидатська дисертація Германа Олександра Олександровича 

«Митні формальності щодо автомобільних транспортних засобів» (лютий 2018 р.);
докторська дисертація Логвиненка Бориса Олексійовича «Публічне 

адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні: теорія і практика» (березень 2018 
р-);

- докторська дисертація Різака Михайла Васильовича «Адміністративно-правове 
забезпечення відносин обігу та обробки персональних даних в Україні» (липень 2018р );

докторська дисертація Прокопенка Віктора Валерійовича «Митні 
формальності на транспорті в Україні та їх адаптація до міжнародних митних норм, 
правил, стандартів» (листопад 2018 р.);

- докторська дисертація Золотар Ольги Олексіївни «Правові основи 
інформаційної безпеки людини» (листопад 2018р.).
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські:

Підготовлено відгуків на автореферати дисертацій: 
докторські:
1. Заярного Олега Анатолійовича «Адміністративна деліктологія в 

інформаційній сфері: проблеми теорії та практики» (квітень 2018 р.) 
кандидатські:
1. Діордіци Ігоря Володимировича «Адміністративно-правове регулювання 

кібербезпеки України» (березень 2018 р.).
14.  -
15.  -

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 29 листопада 2018 р. Протокол № 5.


