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ЗВІТ 
 

КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  
ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ   
ЗА 2018 РІК 

 
1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 
 
1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились дослідження. 
В 2018 році кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності 

згідно плану науково-дослідницьких робіт працювала над написанням 
монографій, підручника, статей, тез, наукових доповідей та повідомлень в рамках 
цільової комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 
верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні». 

 
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. Настюк В. Я., д.ю.н., професор 
«Правові засади адміністративної діяльності органів Національної поліції», 

2,0 друк. арк. 
Опубліковано 8,6 друк. арк. 

Колективна монографія: 
1. 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. Х.: Друкарня Мадрид, 2017. – 610 с. (С.154-187;423-456; 579-
581), (всього 24,5 друк.арк., особисто 4,0 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».   Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – 442 с. (у співавторстві з Шевчуком О.М.) 
(С. 1-33) (власний внесок 1,9 друк.арк.).  

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. – Р. 
120-128. (0,5 друк. арк.). 

2. Настюк В.Я. Зловживання процесуальними правами в адміністративному 
судочинстві як прояви корупційних ризиків / Щорічник українського права: зб. 
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наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин. – Харків : Право, 2018. - №10. – С. 120-
128. (0,5 друк. 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 ІІІ панельної дискусії 
Другого Харків. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 27 верес. 2018 р.) / [редкол.: 
В.Я. Тацій, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. – Харків : Право, 2018. – С. 69-75. (0,4 друк.арк.). 

4. V. Nastyuk, R. Shapoval, O. Bezpalova, N. Khrystynchenko Path towards 
national security in the European Union: genesis and further development processes / 
Journal of Security and Sustainability Issues. – Vol. 8. – Issue 1. – September  2018.  – 
P.45-54 SCOPUS (0,4 друк.арк.). 

Тези: 
1. NASTIUK VASYL YAKOVYCH, TO 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 ІV 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 
друк.арк.). 

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 
друк.арк.). 

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 друк.арк.) 

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 
друк.арк.). 
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2. Коваленко Л. П., д.ю.н. , професор 
«Особливості галузевих принципів інформаційного права», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано 3,8 друк. арк. 
Підручник:    
1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 

Діхтієвський  П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2018. 
446 с.  (20,3 друк.арк. особисто 2,0 друк.арк.). 

Тези: 
1. Коваленко Л.П. Деякі питання викладення основних теоретичних 

положень щодо захисту приватних осіб у сфері публічного адміністрування» / 
друге засідання круглого столу «Адміністративне право для студентів: просто і 
зрозуміло» / Л.П. Коваленко // тез. доп. учасників круглого столу - Київ, 2018. (0,2 
друк. арк.)  10 січня 2018 р ., с. 17-21. 

2. Коваленко Л.П. Оновлення підходу у висвітленні класифікації 
суб’єктів адміністративного права як сприяння розвитку юридичної освіти» 
/перше засідання круглого столу «Адміністративне право для студентів: просто і 
зрозуміло» / Л.П. Коваленко // тез. доп. учасників круглого столу - Київ, 2018. (0,2 
друк. арк.)  м. Київ, 19 вересня 2018 р.., с. 143-145. 

3. Коваленко Л.П. Європейський досвід про судочинство у військових 
судах: інформаційно-правовий аспект: регіональний науково-практичний круглий стіл 
«Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн  Східної  та 
Західної традицій права». – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. у співавтор. 
м. Запоріжжя, 16 листопада 2018 р. ., с. 78-81. 

4. Коваленко Л.П. Актуальні проблеми запобігання інформаційними 
заходами корупції у військовій прокуратурі: регіональний науково-практичний круглий 
стіл «Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної 
та Західної традицій права». – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. у 
співавтор. м. Запоріжжя, 16 листопада 2018 р. ., с. 32-35. 

5. Коваленко Л.П.  Проблема вдосконалення антикорупційного 
законодавства України в контексті впровадження міжнародного інформаційно-
правового досвіду: регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні ризики в 
публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій 
права». – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. у співавтор. м. 
Запоріжжя, 16 листопада 2018 р. ., с. 107-110. 

6. Коваленко Л.П. Інформаційно-правові проблеми створення 
військового суду в Україні: регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні 
ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної 
традицій права». – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. у співавтор. м. 
Запоріжжя, 16 листопада 2018 р. ., с. 28-31. 

7. Коваленко Л.П. Актуальні проблеми запобігання інформаційними 
заходами корупції у ЗСУ: регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні 
ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної 
традицій права». – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. у співавтор. м. 
Запоріжжя, 16 листопада 2018 р. ., с. 57-60. 
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8. Коваленко Л.П. Актуальні проблеми запобігання корупції в інформаційній 
діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні в умовах євроінтеграції. Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної 
влади в Україні в умовах євроінтеграції» – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. 
у співавтор. м. Харків, 21 квітня 2018 р. м.Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 62-65. 

9. Коваленко Л.П. Актуальні проблеми запобігання корупції в інформаційній 
діяльності військової прокуратури в Україні в умовах євроінтеграції. Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в 
Україні в умовах євроінтеграції» – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. у 
співавтор. м. Харків, 21 квітня 2018 р. м. Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 173-176. 

10. Коваленко Л.П. Актуальні проблеми запобігання корупції в інформаційній 
діяльності судів України в умовах євроінтеграції. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах 
євроінтеграції» – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. у співавтор. м. 
Харків, 21 квітня 2018 р. м. Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 96-98. 

11. Коваленко Л.П. Актуальні проблеми запобігання корупції в інформаційній 
діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні в умовах євроінтеграції. Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної 
влади в Україні в умовах євроінтеграції» – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. 
у співавтор. м. Харків, 21 квітня 2018 р. м. Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 54-57. 

12. Коваленко Л.П. Актуальні проблеми запобігання корупції в інформаційній 
діяльності органів місцевого самоврядування в Україні в умовах євроінтеграції. Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної 
влади в Україні в умовах євроінтеграції» – З.: Запорізький національний університет, 2018, 0,1д.а. 
у співавтор. м. Харків, 21 квітня 2018 р. м .Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 19-21. 

13. Коваленко Л.П. Міжнародний досвід державного управління в ОВС і 
можливості його використання в Україні. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в 
правоохоронних органах» – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018, 
0,1д.а. у співавтор. м. Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 37-39. 

14. Коваленко Л.П. Проблеми вдосконалення організації структури та 
організаційно-правового забезпечення в ОВС. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу 
та службу в правоохоронних органах» – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 
2018, 0,1д.а. у співавтор. м. Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 7-9. 

15. Коваленко Л.П. Основні напрямки процесу оптимізації кадрового 
забезпечення ОВС. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних 
органах» – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018, 0,1д.а. у співавтор. 
м. Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 48-50. 

16. Коваленко Л.П. Особливості правового регулювання проведення 
атестації співробітників ОВС України. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в 
правоохоронних органах» – Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018, 0,1 
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д.а. у співавтор. м. Львів, 23 листопада 2018 р. ., с. 60-62. 
 
3. Шаповал Р.В., д.ю.н., професор  
«Administrative and legal aspects of personal data protection in the educational 

sphere according to the requirements of «Association Agreement between the European 
Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part» 
(«Адміністративно-правові аспекти захисту персональних даних у сфері освіти 
відповідно до вимог «Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та її 
державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку»), 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,8 друк. арк. 
Колективна монографія: 
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. Х.: Друкарня Мадрид, 2017. – 610 с. (С.273-289); (всього 24,5 
друк.арк., особисто 0,7 друк.арк.). 

Статті: 
1. R. Shapoval, R. Orlovskyi, O. Demenko Possibilities of adapting the typologies 

of the international standards for establishing criminal liability for corruption-related 
crimes in Ukraine / JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN 
RESEARCH. –  Vol.5. –  No.2 (2018). – P. 1 – 12 SCOPUS (0,6 друк.арк.). 

2. R. Shapoval, V. Nastyuk, O. Bezpalova, N. Khrystynchenko Path towards 
national security in the European Union: genesis and further development processes / 
Journal of Security and Sustainability Issues. – Vol. 8. – Issue 1. – September  2018.  – 
P.45 – 54 SCOPUS (0,4 друк.арк.). 

3. R. Shapoval, I. Bytiak, N. Khrystynchenko, K. Solntseva Problematic Issues of 
the Administrative and Legal Status of the Police in the Baltic States (Lithuania, Latvia, 
Estonia) / Journal of Advanced Research in Law and Economics. – Vol. 9. – Issue 1 
(31). –  2018. – P. 295 – 306 SCOPUS (0,6 друк.арк.). 

4. Шаповал Р. В. Адміністративні та фінансові питання застосування Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування 
релігійними організаціями навчальних закладів» місцевими радами / Право та 
інновації: наук.-практ. журнал. – Х.: Право, 2017. – № 4 (20).  – С.75 – 81. Index 
Copernicus (0,5 друк.арк.). 

 
4. Шевчук О.М., д.ю.н., доцент 
«Адміністрування  у сфері обігу лікарських засобів, наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів», 2.0 друк.арк. 
Опубліковано 29,3 друк. арк. 
Навчальний посібник: 
1. Адміністрування наркоконтролю в Україні: навчальний посібник /  В.Я. 

Настюк, О.М. Шевчук / 4 –ге вид. переробл. та допов.. Серія «Охоронооздоровче 
право».   Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – 442 с. (у співавторстві з Настюком В.Я.)  
(С. 33 – 442) (власний внесок 24,0 друк.арк.).  
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Статті:  
1. Шевчук О. М. Об’єкт та предмет державного контролю у сфері законного 

обігу наркотиків в Україні // Юридичний науковий електрон. журнал № 1. 
2018.//http://lsej.org.ua/1_2018/43.pdf. (0,7 друк.арк.). 

2. Shevchuk O.M. Separate methods of implementation of state control of the 
legitimate trafficking of drugs // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. − 2018. − № 
1– Р.2 – P. 170– 174. (0,7 друк.арк.). 

3. Shevchuk O.M. Сoncept and types of state control of the legal trafficking of 
drugs // Legea şi Viaţa (Молдова). – 2018. –  № 3-2. – P. 173-178. (0,7 друк.арк.). 
 4. Шевчук О. М. Мета та завдання державного контролю за обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Підприємство, 
господарство і право. – 2018. – № 2 – С. 115– 119. (0,5 друк.арк.). 

5. Shevchuk O.M. Implementation of the right to health protection drug addicts 
(separate aspects)  // Rzhevska O., Korop O. and etc // Georgian Medical News. –  №3 
(276). – 2018. – P.161–167. (0,7 друк.арк.). 

6. Шевчук О. М., Козак Н.П. Громадська експертиза у сфері державної 
митної справи: сутність, види та шляхи реалізації // «Молодий вчений».  –  № 4 
(56). – 2018. –  С. 760–763. (0,5 друк.арк.). 

Тези:  
1. Шевчук О. М. Актуальні проблеми запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів державного службовця // Актуальні проблеми реалізації 
положень Закону України «Про запобігання корупції»: тези доповідей 
регіонального науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 1–2 грудня 
2017 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – С. 203– 206. 
(0,2 друк.арк). 

2. Шевчук О. М. Захист прав людини на охорону здоров’я в сфері 
управління державної кримінально-виконавчої служби України (у 
співавторстві з Настюком 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 
друк.арк.). 

3. Шевчук О. М. Механізм адміністрування обігу наркотичних засобів та 
психотропних речовин і прекурсорів: зміст та структура // 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.29-33. (0,2 друк.арк.). 

4. Шевчук О. М. Атрепєва М. Р. Позднякова Д. А. Засоби публічного 
адміністрування у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і 
прекурсорів: поняття та сутність // Публічне адміністрування у сфері обігу 
наркотиків (15 лютого 2018 року, м. Харків) збірн. наук. праць II Міжн. наук.-
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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.92–97. (0,2 
друк.арк). 

5. Шевчук О. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
сфері державної митної справи при наданні адміністративних послуг: зміст та 
правові підстави // Митна політика України: економічні та правові аспекти»: 
науково-практичний круглий стіл (8 червня 2018 року м. Запоріжжя). – Запоріжжя 
: Класичний приватний університет, , 2018.– С.111–115. (0,2 друк.арк). 

6. Шевчук О. М. Притягнення до відповідальності за правопорушення у 
сфері обігу наркотиків: досвід Європейського Союзу // «Теорія та практика 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС»: Міжнародна науково-
практична конференція  ( 8 червня 2018 року м. Київ) – К.:  Вид. дім 
«Гельветика», 2018.– С. 207 -209.(0,2 друк.арк). 

  7. Шевчук О. М. Корупційні ризики: науково-термінологічний пошук 
«Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду 
країн Східної та Західної традицій права»: науково-практичний круглий стіл (28–
29 березня 2018 р. м. Запоріжжя); – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – С. 204– 207. (0,2 
друк.арк). 
 

5. Богуцький В. В., к.ю.н., доцент 
«Законність актів органів виконавчої влади», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано  9,75 друк. арк. 
Навчальний посібник: 
1. Правові засади військового управління: навч. посіб. / ММ..ММ..  ТТиищщееннккоо, В.В. 

Богуцький, Є.І. Григоренко – Х: Юрайт, 2018. – 376 с. (всього 20,8 друк.арк.) 
(особистий внесок 9,75 друк.арк.). 

 
6. Компанієць І. М., к.ю.н., доцент 
«Суб’єкти адміністративного права та їх правовий статус», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 0,7  друк. арк. 
Стаття: 
1. Компанієць І.М. Місце і роль адміністративного права в сучасному 

державотворенні / Збірник наукових праць Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Харків. – 2018. – 
Випуск 28. – С. 91-99. (0,5 друк.арк.). 

Тези: 
1. Компанієць І.М. Контроль як основний спосіб забезпечення безпеки 

дорожнього руху / Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики». (18 травня 2018 року). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 
25. / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2018. 
– С. 136-138. (0,2 друк.арк.). 
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7. Мартиновський В. В., к.ю.н. , доцент 
«Ліцензійно-дозвільне провадження», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2,0 друк. арк. 
Статті: 
1. Мартиновський В.В. Зміст та правова природа дозвільного провадження. 

// Право і суспільство. – 2018. – № 5. – С. 156-165 – (0,7 друк.арк.). 
1. Мартиновський В.В. Окремі питання реалізації повноважень суб’єктів 

дозвільного провадження. // Порівняльне аналітичне право – 2018. – № 4. – С. 91-
105 – (0,7 друк.арк.). 

Тези: 
1. Мартиновський В.В. Питання визначення правового статусу суб’єкта 

дозвільного провадження // Правові засади діяльності правоохоронних органів (15 
грудня 2017 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІV 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. – C. 13-14. – 
(0,2 друк.арк.). 

2. Мартиновський В.В. Особливості кадрових вимог до працівників 
підприємств, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів. Публічне адміністрування у сфері обігу 
наркотиків. (15 лютого 2018 року, м. Харків). Збірник наукових праць ІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції; Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого / Ред.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.Я. 
Настюк, О.М. Шевчук та ін. – Х.: ФОП О.В. Бровін, 2018. – С. 18-21 – (0,2 
друк.арк.). 

3. Мартиновський В.В. Дозвіл, дозвільна система, дозвільна політика. 
Сектор безпеки України: актуальні питання науки і практики. (18 квітня 2018 
року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної 
науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України» Вип. 25 / 
Редкол. Ю.П. Битяк. А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Х.: «Точка», 2018. – С. 26-27 
– (0,2 друк.арк.). 
 

8. Мех Ю. В., к.ю.н., доцент 
«Правосуб’єктність громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 9,2 друк. арк. 
Колективна монографія: 
1. 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. Х.: Друкарня Мадрид, 2017. 610 с. ( С. 535-581); 
(особисто 4,1 друк.арк.). 
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Статті: 
1. Альманах сектору безпеки України: збірник наукових праць (за заг. наук. 

керівництвом д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. Я. Настюка, 
к.ю.н., доц. Мех Ю.В.). Т.1. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 21. Х.: Мадрид, 
2017. 200 с. (3,3 друк.арк.). 

2. Удосконалення інформаційної безпеки особи через призму Регламента 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб у 
зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних»// 
Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції: зб. ст. - 
Х.: Право, 2018. - С.161-165 (0,4 друк.арк.). 

3. Окремі питання механізму забезпечення безпеки людини і громадянина // 
Альманах сектору безпеки України: збірник наукових праць (за заг. наук. 
керівництвом д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. Я. Настюка, 
к.ю.н., доц. Мех Ю.В.). Т.1. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 21. - Х.: 
Мадрид, 2017. - С. 16-21 (0,5 друк.арк.). 

Тези: 
1. Державно-приватне партнерство як принцип забезпечення кібербезпеки 

України / Ю.В.Мех// Scientific development and achievements [text]: Proceedings of 
the International Scientifc Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, 
Scotland, UK / ed. For the production Holdenblat M.A. // NGO «European Scientifc 
Platform» - Odessa, Printing House «Drukarik», 2017. - Part 1. - P.158-160 (0,2 
друк.арк.). 

2. Організаційно-правові питання формування моделі державно-приватного 
партнерства в секторі безпеки України відповідно до Стратегії сталого розвитку 
«Україна - 2020» // Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної 
науково-практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (15 грудня 2017 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 20 / Редкол.: 
Є.О.Алісов, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. - Харків: «Точка», 2017. - С. 18-21 (0,25 
друк.арк.). 

3. Теоретичні підходи щодо поняття державно-приватного партнерства в 
секторі безпеки України // 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 наукових праць за матеріалами ІІ 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.47-49 (0,2 друк.арк.). 

4. Окремі аспекти дефініції державно-приватного партнерства в секторі 
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безпеки України // Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18 травня 2018 року, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 25 / 
Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Ю.В.Мех та ін. - Харків: «Точка», 2018. - С.31-
34 (0,25 друк.арк.). 

 
9. Солнцева Х.В., к.ю.н., доцент 
Тема науково-дослідної роботи не запланована. 
Опубліковано 1,3 друк. арк. 
Статті: 
K. Solntseva, R. Shapoval, I. Bytiak, N. Khrystynchenko, Problematic Issues of 

the Administrative and Legal Status of the Police in the Baltic States (Lithuania, Latvia, 
Estonia) / Journal of Advanced Research in Law and Economics. – Vol. 9. – Issue 1 
(31). –  2018. – P. 295 – 306 SCOPUS (0,6 друк.арк.). 

 Солнцева Х. В., Балова Г. А. Деякі адміністративно-правові аспекти 
викладання правознавства у середній школі в Україні / Право та інновації: наук.-
практ. журнал. – Х.: Право, 2018. – № 1 (21).  – С.38 – 45 Index Copernicus (IC) 
(0,4 друк.арк.).  

Солнцева Х. В., Сливна В. А. Щодо адміністративно-правового статусу 
органів поліції Латвійської Республіки / Право та інновації: наук.-практ. журнал. – 
Х.: Право, 2018. – № 4 (24).  – С.82 – 88 Index Copernicus (IC) (0,3 друк.арк.). 

 
10. Паровишник О.В., к.ю.н., асистент (0,5 ст.) 
«Сутність та значення адміністративно-правового регулювання 

фармацевтичної діяльності», 1,0 друк.арк. 
Опубліковано 1,4 друк. арк. 
Статті: 

 1. Паровишник О.В.  До питання правового регулювання фармацевтичної 
діяльності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. 2018. № 49 (т. 2). С. 69–72. (0,4 друк.арк.). 

Тези: 
 1. Паровишник О.В. Проблемні питання фармацевтичної галузі в Україні. 
Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 
правового забезпечення: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12-13 
квітня 2018 р.). Харків. 2018. С. 127–128. (0,2 друк.арк.). 
 2. Паровишник О.В. До питання інформаційної безпеки в Україні. Сектор 
безпеки України: актуальні питання науки та практики: матеріали VІ міжнар. 
наук.-практ. конф. (Харків, 18 травня 2018 р.). Харків. 2018. С. 86–87. (0,2 
друк.арк.). 
 3. Паровишник О.В. Сучасний стан вищої юридичної освіти в Україні та 
міжнародний досвід в цій сфері. Компетентнісний підхід у навчанні і якість вищої 
юридичної освіти: матеріали ХІІ конф. школи педагог. майстерності 
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Національного університету ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2018. С. 116–118. (0,2 
друк.арк.). 
 4. Паровишник О.В. Адміністративно-правовий статус медичного 
працівника в Україні. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах 
сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (Харків, 15–16 червня 2018 р.) . Харків. 2018. С. 35–38. (0,2 
друк.арк.). 
 5. Паровишник О.В. До питання адміністративно-правового статусу 
державного службовця. Політико-правові реформи та становлення 
громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 
(Херсон, 5–6 жовтня 2018 р.). Херсон. 2018. С. 79–82. (0,2 друк.арк.). 

 
1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР –  не виконав науково-

дослідну роботу доц. Компанієць І.М. (обсяг роботи складав 1,5 друк. арк, а він 
виконав 0,7 друк. арк.). Також у виконанні цільової комплексної програми має 
місце такий недолік, як відсутність ритмічності в проведенні наукових 
досліджень.  

 
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 застосування законодавства щодо 
порядку та процедур надання адміністративних  послуг Державною службою з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області і практики 
забезпечення регіональної безпеки Харківською обласною державною 
адміністрацією. 

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, дача 
заключень та підготовка відгуків, рецензій; участь у спеціалізованих Вчених 
радах.  

В розробці програми приймали участь  викладачі –  проф. Настюк В.Я., 
проф. Коваленко Л.П., проф. Шаповал Р.В., доц. Богуцький В.В., доц. Компанієць 
І.М.,  доц. Мартиновський В.В., доц. Мех Ю.В., доц. Шевчук О.М., доц. Солнцева 
Х.В. та ас. Паровишник О.В. 

Керівник групи – проф. Настюк В.Я.  
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Всі роботи, що надані викладачами кафедри за звітній період носять 
актуальний характер та присвячені дослідженню найважливіших напрямків в 
галузі адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх 
справ. Результати наукових досліджень впроваджені в навчальний процес в 
навчальних посібниках «Правові засади військового управління» та 
«Адміністрування наркоконтролю в Україні». 

  
1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 
Наукова новизна виконаних досліджень полягає в тому, що питання 

розглядалися з врахуванням положень Конституції України, прийнятих в останній 
рік нормативно-правових актів, що регулюють адміністративно-правові 
відносини, адміністративні договори, державну службу, дисциплінарну та  
адміністративну відповідальність, адміністративно-процесуальну діяльність 
поліції, адміністративно-правове регулювання ліцензійно-дозвільної діяльності, 
конституційно-правове забезпечення верховенство права у галузі освіти, 
адміністративне судочинство, адміністративно-правового регулювання цивільної 
безпеки в Україні, застосування норм митного законодавства та митні режими.  

Практична значущість отриманих результатів знайшла свій прояв у 
наукових публікаціях, учбовому процесі, підготовці аспірантів та здобувачів, в 
наукових доповідях студентів, в лекціях перед практичними працівниками органів 
прокуратури та СБУ України, у виступах на науково-практичних конференціях, 
круглих столах.  

 
2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності, в розробці і обговоренні 

з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів та інших 
нормативних актів, у проведенні правових дисциплін проектів нормативних 
актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів.  

Кафедра приймала участь у розробці Концепції участі громадянського 
суспільства в забезпеченні національної безпеки України.  

Викладачі кафедри неодноразово приймали участь в законопроектній роботі 
та експертизі нормативно-правових актів, зокрема: надали пропозиції до проекту 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», 
проекту Закону «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 
перевезення та використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії», надали висновок до проекту Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, проаналізували положення 
законопроекту та надали пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 
змін до Митного кодексу України щодо сприяння міжнародній електронній 
торгівлі», висловили свої зауваження та пропозиції до проекту Закону України 
«Про Національне бюро фінансової безпеки України» та проекту Закону України 
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«Про правові засади організації та діяльності фінансової поліції», проаналізували 
положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень» та проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо відповідальності у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі про порушення 
перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і 
великовагових транспортних засобів», а також надали до них свої пропозиції і 
зауваження. 

Крім того, кафедрою були надані пропозиції щодо створення робочої групи 
для підготовки проекту Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Верховній Раді України, Комітетам Верховної Ради України були надані 
наступні зауваження та пропозиції до проектів кодексів, законів та інших 
нормативних актів:  

1.  Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Висновок щодо проекту Закону «Про порядок 
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 
пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за 
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії», (реєстр. № 7261 
від 07.11.2017 р.) (доц. Компанієць І.М., грудень 2017 р.).  

2. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Висновок до проекту Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (реєстр. № 7286) (доц. 
Компанієць І.М., грудень 2017 р.). 

3. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Пропозиції до проекту Закону України «Про 
Національне бюро фінансової безпеки України» (реєстр. № 8157 від 19.03.2018 р.) 
(ас. Плетньова А.Є., квітень 2018 р.). 

4. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Пропозиції та зауваження до проектів Законів 
України «Про Національне бюро фінансової безпеки України» (реєстр. № 8157-1 
від 19.03.2018 р.) та «Про правові засади організації та діяльності фінансової 
поліції» (реєстр. № 8157-2 від 03.04.2018 р.) (доц. Шевчук О.М., квітень 2018 р.). 

5. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Зауваження та пропозиції до проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в 
автоматичному режимі про порушення перевезень небезпечних вантажів, правил 
проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів» (реєстр. № 9137 
від 28.09.2018 р.) (доц. Компанієць І.М., листопад 2018 р.). 
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2.3 Робота науковців кафедри у якості консультантів, членів робочих 
груп та ін. 

Викладачі кафедри приймали участь в якості наукових консультантів:  
Проф. Настюк В.Я. є членом науково-консультативної ради при 

Верховному Суді (за адміністративно-правовою спеціалізацією). 
Проф. Шаповал Р.В. та доц. Солнцева Х.В. є членами робочої групи аналізу 

політики для розроблення концептуальних засад реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» Міністерства освіти і науки України, 
проект Закону про освіту від 04.04.2016 № 3491-д. 

 
2.4 Перелічити відповіді на запити Верховного Суду (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 
На запити Верховного Суду готували відповіді наступні викладачі кафедри: 
1. Науковий висновок щодо питань, порушених у зверненні судді 

Верховного Суду Прокопенка О.Б. № 40/0/26-18 від 02.05.2018 р. (проф. 
Коваленко Л.П., травень 2018 р.). 

2. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Прокопенка О.Б. № 237/0/26-18 від 11.09.2018 р. щодо правомірності/ 
неправомірності повідомлення судді про підозру не Генеральним прокурором 
України або його заступником, а іншим прокурором, слідчим, органом 
досудового розслідування (доц. Компанієць І.М., жовтень 2018 р.). 

3. Науковий висновок щодо питань, порушених у зверненні судді Великої 
Палати Верховного Суду Гудими Д.А. № 264/0/26-18 від 09.10.2018 р.                 
(ас. Паровишник О.В., жовтень 2018 р.). 

 
2.5 Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 
На запити Конституційного Суду України готували відповіді наступні 

викладачі кафедри: 
1. Висновок щодо порушених у конституційному поданні № 1-2499/17-107 

від 06.11.2018 р. питань – щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень абзацу першого пункту 40 Розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також відповідь на подані 
у запиті питання. (ас. Костенко І.В., травень 2018 р.). 

2. Висновок щодо відповідності Конституції України підп. 1 п. 2 розділу ХІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про державну службу» від 10.12.2015 
р., п. 5 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 р.                         
№ 213-VIII по справі за конституційною скаргою громадянина Мосюрчака В.І. 
(ас. Костенко І.В., листопад 2018 р.). 

3. Висновок щодо питань, порушених у конституційній скарзі громадянина 
Коптіліна Григорія Михайловича щодо відповідності Конституції України п. 4 
параграфу 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 ЗУ «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
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кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих 
актів» від 3 жовтня 2017 р. № 2144-VIII (ас. Бенедик В.І., листопад 2018 р.). 
 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій (перелік).  

На базі кафедри проводились наступні наукові заходи: 
1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 15 грудня 2017 р.). 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 
адміністрування у сфері обігу наркотиків» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 15 лютого 2018 р.). 

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 
адміністрування в умовах змін і перетворень: проблеми організації та правового 
забезпечення» (м. Харків. Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, 12-13 квітня 2018 р.). 

4. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки і практики» (м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 18 травня 2018 р.). 

5. Всеукраїнський студентський форум «Сучасні виміри безпеки»                     
(м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,                      
18 травня 2018 р.). 

6. Науково-практичний семінар «Феноменологія правової парадигми»                    
(м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 20 
вересня 2018 р.). 
 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 
Таблиця 1 

  
№ Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 

викладачів 
кафедри, які взяли 

участь 
Міжнародні конференції  

1.  IV Міжнародна науково-практична конференція 
«Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 15 грудня 
2017 р.). 

6 

2.  Scientifc development and achievements (Шотландія, 
м.Сент- Ендрюс, 1 грудня 2017 р.) 

1 
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3.  5-тижневий курс «Доступ до публічної інформації: 
від А до Я», проведений Офісом Ради Європи в 
Україні (січень-лютий 2018 р.). 

1 

4.  4-тижневий курс «Доступ до публічної інформації 
для розпорядників», проведений Офісом Ради 
Європи в Україні (січень-лютий 2018 р.). 

1 

5.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Публічне адміністрування у сфері обігу 
наркотиків» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 15 лютого 
2018 р.). 

5 

6.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Публічне адміністрування в умовах змін і 
перетворень: проблеми організації та правового 
забезпечення» (м. Харків. Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
12-13 квітня 2018 р.). 

6 

7.  Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми запобігання корупції в 
органах публічної влади в Україні в умовах 
євроінтеграції» (м. Харків, 21 квітня 2018 р.). 

1 

8.  VІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки і практики» (м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
18 травня 2018 р.). 

9 

9.  Міжнародна науково-практична конференція 
«Теорія та практика адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС» (м. Київ,                   
8 червня 2018 р.). 

1 

10.  Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання розвитку правової держави в 
умовах сучасного становлення громадянського 
суспільства в Україні» (м. Харків, 15–16 червня 
2018 р.). 

1 

11.  Міжнародна науково-практична конференція НДІ 
Державного будівництва та місцевого 
самоврядування (м. Харків, НДІ Державного 
будівництва та місцевого самоврядування 

1 
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НАПрНУ, 17-18 червня 2018 р.). 

12.  І Міжнародна науково-практична конференція  
«Публічна служба і адміністративне судочинство: 
здобутки і виклики» (м. Київ, 5-6 липня 2018 р.). 

1 

13.  Міжнародна науково-практична конференції НДІ 
Державного будівництва та місцевого 
самоврядування  (м. Харків, НДІ Державного 
будівництва та місцевого самоврядування 
НАПрНУ, 12-13 липня 2018 р.). 

1 

14.  Другий Харківський міжнародний юридичний  
форум «Право та проблеми сталого розвитку в 
глобалізованому світі»  (м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
25-28 вересня 2018 р.). 

7 

15.  Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми трудового законодавства, 
законодавства про державну службу та службу в 
правоохоронних органах» (м. Львів, 23 листопада 
2018 р.). 

1 

 Науково-практичні конференції  

16.  Регіональний науково-практичний круглий стіл 
«Актуальні проблеми реалізації положень Закону 
України «Про запобігання корупції» (м. 
Запоріжжя, 1–2 грудня 2017 р.). 

1 

17.  2-тижневий курс «Конфлікт інтересів: треба 
знати!», проведений Департаментом моніторингу 
дотримання законодавства про конфлікт інтересів 
НАЗК (грудень 2017 р.) 

 
1 

18.  Перше засідання круглого столу «Адміністративне 
право для студентів: просто і зрозуміло» (м. Київ, 
10 січня 2018 р.). 

 
1 

19.  Семінар «Додаткові можливості платформи Web 
of Science для науковця. Оцінка діяльності 
вченого: про що говорять (або мовчать) 
показники» (13 лютого 2018 р.). 

 
1 
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20.  Навчальний семінар-презентація антиплагіатної 
Інтернет-системи StrikePlagiarism.com компанії 
«Плагіат» (14 лютого 2018 р.). 

 
1 

21.  5-тижневий курс «Інформаційні війни», 
проведений Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка (лютий-
березень 2018 р.). 

 
1 

22.  5-тижневий курс «Соціальне підприємництво», 
проведений Університетом митної справи та 
фінансів (лютий-березень 2018 р.) 

 
1 

23.  Семінар-презентація Лабораторії технічного 
забезпечення навчального процесу (15 березня 
2018 р.). 

 
1 

24.  Науково-практичний круглий стіл «Корупційні 
ризики в публічній службі: компаративно-
правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної 
традицій права» (м. Запоріжжя, 28–29 березня 
2018 р.). 

 
1 

25.  Всеукраїнський студентський форум «Сучасні 
виміри безпеки» (м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
18 травня 2018 р.). 

 
1 

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

 
1 

27.  Науково-практичний круглий стіл «Митна 
політика України: економічні та правові аспекти» 
(м. Запоріжжя, 8 червня 2018 р.). 

1 

28.  Друге засідання круглого столу «Адміністративне 
право для студентів: просто і зрозуміло» (м. Київ, 
19 вересня 2018 р.) 

1 

29.  Науково-практичний семінар «Феноменологія 
правової парадигми» (м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
20 вересня 2018 р.). 

2 
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30.  Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Політико-правові реформи та становлення 
громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 
5–6 жовтня 2018 р.). 

1 

31.  Регіональний науково-практичний круглий стіл 
«Корупційні ризики в публічній службі: 
компаративно-правовий аналіз досвіду країн 
Східної та Західної традицій права» (м. Запоріжжя, 
16 листопада 2018 р.). 

1 

32.  Круглий стіл «Збройна агресія Росії: виклики для 
світового порядку та рішення для України»                         
(м. Київ, Український дім, 6 грудня 2018 р.). 

1 

 
2.8. Участь в зарубіжних (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь) 
Доц. Мех Ю.В. приймала участь в у закордонній конференції: 
1. Scientifc development and achievements (Шотландія, м.Сент- Ендрюс, 1 

грудня 2017 р.) 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 
обсяг в друк. арк.)  

В звітному році кафедрою опубліковано 1 монографія, загальний обсяг –  
8,8 друк. арк. 

Колективна монографія: 
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. Х.: «Мадрид», 2017. – 610 с. (всього 24,5 друк.арк.). 

 Настюк В.Я. – 4,0 друк.арк. 
 Шаповал Р.В. – 0,7 друк.арк. 
 Мех Ю.В. – 4,1 друк.арк. 

 
3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, 

обсяг в друк. арк.) – кількість 1, загальний обсяг  - 8,7 друк.арк. 
1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 

Діхтієвський  П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2018. 
446 с.   

 Коваленко Л.П. – 5,0 друк.арк. 
 Костенко І.В. – 3,7 друк.арк. 
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3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 
(автор, назва, обсяг в друк. арк.) 

 Навчальні посібники: кількість – 2, загальний обсяг – 35,44 друк.арк.  
1. Адміністрування наркоконтролю в Україні: навчальний посібник /   4 –ге 

вид. переробл. та допов. Серія «Охоронооздоровче право». Х.: ФОП Бровін О.В., 
2018. – 442 с. (Настюк В.Я., Шевчук О.М., 25,69 друк.арк.).  

2. Правові засади військового управління: навч. посіб. / [ММ..ММ..  ТТиищщееннккоо]], 
В.В. Богуцький, Є.І. Григоренко – Х: Юрайт, 2018. – 376 с. (всього 20,8 друк.арк.)  

 Богуцький В.В. – 9,75 друк.арк. 
 

3.4. Кількість опублікованих статей усього (одиниць/ друк.арк): 
За звітний період було опубліковано у наукових виданнях: кількість –     

загальний обсяг  – 29 (18,22 друк.арк.). 
з них: 
3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк. арк.). 
У зарубіжних наукових виданнях було опубліковано усього – 9 статей, 

обсягом –   5,42 друк.арк. 
1. R. Shapoval, R. Orlovskyi, O. Demenko Possibilities of adapting the 

typologies of the international standards for establishing criminal liability for 
corruption-related crimes in Ukraine / JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND 
CENTRAL ASIAN RESEARCH. –  Vol.5. –  No.2 (2018). – P. 1 – 12 SCOPUS (0,6 
друк.арк.); 

2. R. Shapoval, V. Nastyuk, O. Bezpalova, N. Khrystynchenko, Path towards 
national security in the European Union: genesis and further development processes / 
Journal of Security and Sustainability Issues. – Vol. 8. – Issue 1. – September  2018.  – 
P.45 – 54 SCOPUS (0,4 друк.арк.). 

3. R. Shapoval, I. Bytiak, N. Khrystynchenko, K. Solntseva Problematic 
Issues of the Administrative and Legal Status of the Police in the Baltic States 
(Lithuania, Latvia, Estonia) / Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 
Vol. 9. – Issue 1 (31). –  2018. – P. 295 – 306 SCOPUS (0,6 друк.арк.). 

4. Shevchuk O.M. Implementation of the right to health protection drug 
addicts (separate aspects)  // Shevchuk O.M. Rzhevska O., Korop O. and et.a // Georgian 
Medical News. –  №3 (276). – 2018. – P.161–167. Scopus. (0,7 друк.арк.). 

5. Benedyk, V , Lyubashits, V.,  Razuvaev, N., Mamychev, A., Shestopal, S.,. 
Signs of State and Their Historical Modifications. Journal of History Culture and Art 
Research. – 2018. – Vol. 7, Issue: 3. – P.175-186. – 
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1746. – 1,1 друк. арк. (у співавторстві, 
авторська частка - 0,22 друк. арк.). – Scopus. 

6.   Shevchuk O.M. Separate methods of implementation of state control of the 
legitimate trafficking of drugs // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. − 2018. − № 
1– Р.2 – P. 170– 174. Включено до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International (Республіка Польща), та  індексується в міжнародній 
наукометричній базі даних Google Scholar.). (0,7 друк.арк.). 
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7. Shevchuk O.M. Сoncept and types of state control of the legal trafficking 
of drugs // Legea şi Viaţa (Молдова). – 2018. –  № 3-2. – P. 173-178. Включено до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 
Польща), та  індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google 
Scholar.). (0,7 друк.арк.). 

8. Benedyk, V.  Mamychev, A. Y., Mordovtseva, M. V., Anisimov, G. M., I., 
Saveliev, U. M. Anti-Corruption Policy in a Socio-Cultural Space: Indicators and Actual 
Strategies. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2018. – 
March. – Special Edition. – P.679-685. doi:http://dx.doi.org/10.7456/1080MSE/180. – 
0,76 друк. арк. (у співавторстві, авторська частка - 0,16 друк. арк.). – Web of 
Science. 

9. Костенко І.В. Децентралізація управління сферою освіти, як засіб 
усунення корупціогенних чинників у цій галузі, Proceedings of the IV International 
Scientific and Practical Conference "The goals of the World Science 2018" January 31, 
2018, Dubai, UAE. P.89-99 (1,34 друк.арк.). 

 
3.4.2. у  міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк. арк. ) та навести перелік – 6 (2,68 друк.арк.). 
1. R. Shapoval, R. Orlovskyi, O. Demenko Possibilities of adapting the 

typologies of the international standards for establishing criminal liability for 
corruption-related crimes in Ukraine / JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND 
CENTRAL ASIAN RESEARCH. –  Vol.5. –  No.2 (2018). – P. 1 – 12 SCOPUS (0,6 
друк.арк.); 

2. R. Shapoval, V. Nastyuk, O. Bezpalova, N. Khrystynchenko, Path towards 
national security in the European Union: genesis and further development processes / 
Journal of Security and Sustainability Issues. – Vol. 8. – Issue 1. – September  2018.  – 
P.45 – 54 SCOPUS (0,4 друк.арк.). 

3. R. Shapoval, I. Bytiak, N. Khrystynchenko, K. Solntseva Problematic 
Issues of the Administrative and Legal Status of the Police in the Baltic States 
(Lithuania, Latvia, Estonia) / Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 
Vol. 9. – Issue 1 (31). –  2018. – P. 295 – 306 SCOPUS (0,6 друк.арк.). 

4. Shevchuk O.M. Implementation of the right to health protection drug 
addicts (separate aspects)  // Shevchuk O.M. Rzhevska O., Korop O. and et.a // Georgian 
Medical News. –  №3 (276). – 2018. – P.161–167. Scopus. (0,7 друк.арк.). 

5. Benedyk, V , Lyubashits, V.,  Razuvaev, N., Mamychev, A., Shestopal, S.,. 
Signs of State and Their Historical Modifications. Journal of History Culture and Art 
Research. – 2018. – Vol. 7, Issue: 3. – P.175-186. – 
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1746. – 1,1 друк. арк. (у співавторстві, 
авторська частка - 0,22 друк. арк.). – Scopus. 

6.  Benedyk, V.  Mamychev, A. Y., Mordovtseva, M. V., Anisimov, G. M., I., 
Saveliev, U. M. Anti-Corruption Policy in a Socio-Cultural Space: Indicators and Actual 
Strategies. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2018. – 



 

 

22

March. – Special Edition. – P.679-685. doi:http://dx.doi.org/10.7456/1080MSE/180. – 
0,76 друк. арк. (у співавторстві, авторська частка - 0,16 друк. арк.). – Web of 
Science. 

  

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі (окрім Scopus та Web of 
Science)(одиниць/друк. арк.) та навести перелік –  9 (6,34 друк.арк.) 

1. Шаповал Р. В. Адміністративні та фінансові питання застосування 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування 
релігійними організаціями навчальних закладів» місцевими радами / Право та 
інновації: наук.-практ. журнал. – Х.: Право, 2017. – № 4 (20).  – С.75 – 81 Index 
Copernicus (0,5 друк.арк.); 

2. Шевчук О. М. Об’єкт та предмет державного контролю у сфері законного 
обігу наркотиків в Україні // Юридичний науковий електрон. журнал № 1. 
2018.//http://lsej.org.ua/1_2018/43.pdf. Включено до міжнародної наукометричної 
бази Index Copernicus International (Республіка Польща), та  індексується в 
міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.).  (0,7 друк.арк.); 

3. Shevchuk O.M. Separate methods of implementation of state control of the 
legitimate trafficking of drugs // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. − 2018. − № 
1– Р.2 – P. 170– 174. Включено до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International (Республіка Польща), та  індексується в міжнародній 
наукометричній базі даних Google Scholar.). (0,7 друк.арк.). 

4. Shevchuk O.M. Сoncept and types of state control of the legal trafficking of 
drugs // Legea şi Viaţa (Молдова). – 2018. –  № 3-2. – P. 173-178. Включено до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 
Польща), та  індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google 
Scholar.). (0,7 друк.арк.). 
 5. Шевчук О. М. Мета та завдання державного контролю за обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Підприємство, 
господарство і право. – 2018. – № 2 – С. 115– 119. (0,5 друк.арк.). Включено до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 
Польща), та  індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google 
Scholar.). 

6. Шевчук О. М. Козак Н.П. Громадська експертиза у сфері державної 
митної справи: сутність, види та шляхи реалізації // «Молодий вчений».  –  № 4 
(56). – 2018. –  С. 760–763. Включено до міжнародної наукометричної 
бази Index Copernicus International (Республіка Польща). (0,5 друк.арк.). 

7. Мартиновський В.В. Зміст та правова природа дозвільного провадження. 
// Право і суспільство. – 2018. – № 5. – С. 156-165. (0,7 друк.арк.) Журнал 
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 
(Республіка Польща); 

8. Мартиновський В.В. Окремі питання реалізації повноважень суб’єктів 
дозвільного провадження. // Порівняльне аналітичне право – 2018. – № 4. – С. 91-
105 (0,7 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International (Республіка Польща). 
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9.  Костенко І.В. Децентралізація управління сферою освіти, як засіб 
усунення корупціогенних чинників у цій галузі, Proceedings of the IV International 
Scientific and Practical Conference "The goals of the World Science 2018" January 31, 
2018, Dubai, UAE. P.89-99 (1,34 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus International/ 

 
3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) - 2 
 
Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 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 
--------- --------- ---------- ----------- 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкованої 

продукції 

Моногра

фії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібник

и з 

грифом 

МОН  

Підручники

, навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

норматив

ної 

літератур

и 

Кодекси, 

комента

рі 

Кількі

сть 

друк. 

арк. 

на 

одного 

викла

дача 

81/79,64 1/8,8 29/18,22 48/8,48 - 3/44,14 - - 6,13 

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

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій – таких викладачів 
немає. 

 
4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Кафедра підтримує ділові зв'язки із Харківським університетом внутрішніх 
справ, Запорізьким національним університетом,  Відкритим міжнародним 
університетом «Україна», Національним університетом біоресурсів та 
природокористування. Також проводився обмін інформацією з наукових розробок 
та отриманих результатів, взаємне рецензування дисертацій, авторефератів, 
окремих наукових робіт та навчально-методичної літератури.  
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Ділові зв'язки встановлені також з юридичними факультетами, інститутами 
та одноіменними кафедрами Львівського політехнічного університету, Київським 
національним університетом внутрішніх справ, Одеським державним 
університетом внутрішніх справ, Харківським національним університетом 
внутрішніх справ МВС України, Університетом митної справи та фінансів (м. 
Дніпро), Національною Академією Управління при Президентові України, її 
регіональними інститутами, Spoleczna Academia Nauk, м. Лодзь (Республіка 
Польща).  

З Інститутом публічного права Університета Міколаса Ромеріса (Латвія),  
іншими вищими навчальними закладами. 

Кафедра підтримує творчі зв’язки з практичними органами - комітетами 
Верховної Ради України, юридичною службою Кабінету Міністрів України, 
Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Міністерством 
освіти і науки України, Муніціпальною поліцією (м. Лодзь, Польща), 
Харківською обласною державною адміністрацією, обласною радою та її 
виконавчими органами,  міською та районними радами м. Харкова, державними 
інспекціями, прокуратурою Харківської області, ГУМВС України в Харківської 
області та ін. 

 
4.1. Лекції, семінари для практичних працівників в тому числі в 

Інститутах підвищення кваліфікації. 
Викладачі виступають з лекціями перед співробітниками апаратів 

державних органів.   
Проф. Шаповал Р.В. прочитав 2 лекції: 
1) для керівників освітніх закладів Харківської області у КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» на тему: «Нормативно-правове 
забезпечення надання адміністративних послуг»; 

2) для начальників районних відділів освіти Харківської області у КВНЗ 
«Харківська академія неперервної освіти» на тему: «Нормативно-правове 
регулювання сфери публічних закупівель в Україні».  

Проф. Коваленко Л.П. прочитала 2 лекції: 
1) лекції для працівників Третього Харківського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Дата проведення лекції 
16.11.2018, Час 9.00. Тема: "Зарубіжний досвід захисту прав, свобод, інтересів 
фізичних та юридичних осіб громадськими інституціями: моделі його 
впровадження в адміністративне законодавство України" та  

2) для працівників Державної міграційної Служби України Головного 
управління Державної міграційної Служби України в Харківській області. Дата 
проведення лекції 27.09.2018, Час 9.00. Тема: "Використання принципів 
інформаційного права в діяльності Державної міграційної Служби України 
Головного управління Державної міграційної Служби України в Харківській 
області". 

Доц. Богуцький В.В прочитав 2 лекції: 
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 1) для працівників Прокуратури Івано-Франківської області на тему 
«Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» (серпень 2018 р.);  

2) для працівників Прокуратури Запорізької області на тему «Адміністративні 
правопорушення, пов’язані з корупцією» (жовтень 2018 р.). 

Доц. Солнцева Х.В. прочитала 2 лекції: 
1) для керівників науково-дослідницьких робіт Малої академії наук у 

Комунальному закладі «Харківська обласна Мала академія наук Харківської 
обласної ради»  на тему: «Інформаційне забезпечення у сфері освіти»; 

2) для вчителів-предметників на районному методичному об’єднанні вчителів 
правознавства та суспільствознавства Шевченківського району м. Харкова на базі  
Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» на тему: «Деякі питання 
удосконалення законодавства з адміністративно-правового регулювання сфери 
освіти України». 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 
місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 
якими підготовлено відповідні подання.  

Проф. Настюком В.Я. спільно з доц. Мех Ю.В. проведено узагальнення 
практики щодо практики забезпечення регіональної безпеки (Харківська обласна 
державна адміністрація). 

Доц. Шевчуком О.М. спільно з ас. Паровишник О.В. проведено 
узагальнення щодо порядку та процедур надання адміністративних послуг 
(Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській 
області).  

Доц. Мех Ю.В. спільно з доцентом кафедри адміністративного права 
Червяковою О.Б. та аспірантом кафедри адміністративного права Смокович 
проведено узагальнення практики застосування законодавства у сфері міграції 
Державною міграційною службою України в Харківській області. 

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

місцевої влади та ін. 
Кафедрою були дані такі відповіді на запити органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та ін.: 
1. Спілка ректорів вищих навчальних закладів України. Пропозиції до 

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу 
освіту».  (проф. Настюк В.Я., проф. Шаповал Р.В., грудень 2017 р.). 

2. Національна академія правових наук України. Експертний висновок до 
проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
сприяння міжнародній електронній торгівлі» (реєстр. № 7132 від 21.09.2017 р.). 
(доц. Шевчук О.М., січень 2018 р.). 

3. Національна поліція України. Висновок науково-правової експертизи з 
питання – Які заходи (дії) поліції охоплюються або можуть охоплюватися 
поняттям «виявлення адміністративних правопорушень» в розумінні п. 3 ч. 1      
ст. 23 Закону України «Про національну поліцію». (доц. Мартиновський В.В., 
березень 2018 р.). 
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4. Національне антикорупційне бюро України. Головний підрозділ 
детективів. Доктринальне тлумачення положень Закону України «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII з деяких питань. (доц. 
Мартиновський В.В., березень 2018 р.). 

5. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 
академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України. 
Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень» № 7279-д від 20.04.2018 р. 
(доц. Шевчук О.М., травень 2018 р.) 

6. Народний депутат України Геращенко А.Ю. Пропозиції щодо створення 
робочої групи по підготовці  проекту Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. (проф. Настюк В.Я., червень 2018 р.). 

7. Міністерство оборони України. Східний територіальний юридичний 
відділ. Доктринальне тлумачення ст. 41 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» та науковий висновок щодо питання, порушеного у 
звернені, а саме: Чи є Міністерство оборони України правонаступником 
Міністерства оборони СРСР? (доц. Мартиновський В.В., вересень 2018 р.). 

 
4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри.   
Кафедра регулярно роз'яснює чинне законодавство депутатам, працівникам 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та місцевих 
державних адміністрацій. 

 
5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
5.1. Необхідно вказати наукові школи, які сформувалися на кафедрі, 

вказати вчений ступінь, звання керівника та ведучих учених наукової школи. 
Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом члена-кореспондента 
Національної академії правових наук України, д.ю.н., проф. Настюка В.Я. 
Головним напрямом досліджень є питання, пов’язані з адміністративно-правовим 
регулюванням діяльності органів виконавчої влади, які входять в систему 
Міністерства внутрішніх справ України  в умовах проведення операції об’єднаних 
сил на Сході України та забезпечення прав в адміністративно-політичній сфері за 
порушення митного законодавства. Активна робота ведеться з аспірантами та 
здобувачами кафедри по підготовці кандидатських дисертацій проф. Настюк В.Я., 
проф. Коваленко Л.П., проф. Шаповал Р.В. та доц. Компанієць І.М.   

а) на кафедрі навчається 1 аспірант денної форми навчання (Повидиш В.В. – 
2 рік навчання). 

За звітний період було захищено 3 кандидатських дисертації: 
1.  аспірант Туркова Оксана Костянтинівна «Правова природа процедур 

надання адміністративних послуг в Україні» (грудень 2017 р.). 
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2.  аспірант Кашульська К.О. «Контрольне провадження в міграційній 
сфері» (наук. кер. Настюк В.Я., березень 2018 р.). 

3.  аспірант Чирик С.В. «Принципи адміністративної діяльності патрульної 
поліції» (наук. кер. Коваленко Л.П., червень 2018 р.). 

 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  
На кафедрі немає викладачів, які не мають наукового ступеня. 
 
5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації) 
Всього кафедрою підготовлено 7 відгуків на докторські дисертації та 2 

відгуки на кандидатські дисертації, зокрема:  
Проф. Настюк В.Я. підготував 4 відгуки на докторські та 1 відгук на 

кандидатську дисертації: 
- докторська дисертація Логвиненка Бориса Олексійовича «Публічне 

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

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

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

-  докторська дисертація Золотар Ольги Олексіївни «Правові основи 
інформаційної безпеки людини» (листопад 2018 року). 

- кандидатська дисертація Германа Олександра Олександровича «Митні 
формальності щодо автомобільних транспортних засобів» (лютий 2018 року). 

Проф. Шаповал Р.В. підготував 2 відгуки на докторські дисертації та 1 
відгук на кандидатську дисертації, зокрема:  

-  кандидатська дисертація Ткаченка Олександра Юрійовича 
«Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у паливно-
енергетичній сфері в умовах децентралізації влади в Україні» (березень 2018; 

- докторська дисертація Іванова Сергія Володимировича 
«Адміністративно-правовий механізм реалізації державної митної політики в 
Україні» (листопад 2018 року); 

- докторська дисертація Максіменцевої Надії Олександрівни «Публічне 
адміністрування в галузі використання і охорони надр в Україні» (грудень 2018). 

Проф. Коваленко Л.П. підготувала 1 відгук на докторську дисертацію: 
- докторська дисертація Діордіци Ігоря Володимировича 

«Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України» (червень 2018 р.). 
5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники) 
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На кафедрі обговорено та надано 4 відгуки на автореферати дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 3 відгуки на 
автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.  

Професор Настюк В.Я. підготував 1 відгук на автореферат докторської 
дисертації: 

Заярного Олега Анатолійовича «Адміністративна деліктологія в 
інформаційній сфері: проблеми теорії та практики» (квітень 2018 р.) 

Професор Настюк В.Я. підготував 1 відгук на автореферат кандидатської 
дисертації: 

Діордіци Ігоря Володимировича «Адміністративно-правове регулювання 
кібербезпеки України» (березень 2018 р.). 

Професор Шаповал Р.В. підготував 1 відгук на автореферат докторської 
дисертації: 

Ракул Оксани Володимирівни «Адміністративно-правове регулювання 
фіскальної політики в Україні» (березень 2018 р.). 

Професор Шаповал Р.В. підготував 2 відгуки на автореферати 
кандидатських дисертацій: 

Бакуліної Світлани Віталіївни «Особливості судового розгляду та 
вирішення публічно-правових земельних спорів» (лютий 2018 р.). 

Бухтіярової Ірини Геннадіївни «Адміністративно-правові засади захисту 
дитинства та материнства в Україні» (лютий 2018 р.); 

Професор Коваленко Л.П. підготувала 1 відгук на автореферат докторської 
дисертації: 

Навроцького Олексія Олексійовича «Забезпечення прав людини і Україні: 
теоретичні і практичні засади адміністративно- правового регулювання» 
(листопад 2018 року) 

Професор Коваленко Л.П. підготувала 1 відгук на автореферат 
кандидатської дисертації: 

Кушніра Сергія Миколайовича «Державний контроль у сфері вищої освіти: 
організаційно-правовий аспект» (січень 2018 року). 

 
6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

Проф. Настюком В.Я. та доц. Мех Ю.В. було проведено заходи щодо 
профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів: 

1. Для учнів 9-11 класів Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 124 Харківської міської ради Харківської області у рамках Дня відкритих 
дверей Слідчо-криміналістичного інституту та Всеукраїнського тижня права у 
школах міста Харкова (8 грудня 2017 р.);  

2. Для учнів 9-11 класів Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 124 Харківської міської ради Харківської області у рамках ІV Міжнародної 
науково-практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (15 грудня 2017 р.); 

3. Для учнів 9-11 класів Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 124 Харківської міської ради Харківської області у рамках VІ Міжнародної 
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науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки і практики» (18 травня 2018 р.). 

   
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість гуртків, кількість 
студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

На кафедрі діє 2 студентських наукових гуртки, під керівництвом проф. 
Настюка В.Я. (зам. керівника гуртку доц. Мех Ю.В.) – гурток № 1; під 
керівництвом доц. Шевчука О.М. – гурток № 2.  В них працюють студенти 2, 3 
курсів 1 бакалаврського та 1 курсу 2 бакалаврського рівня денних факультетів, 
загальною кількістю  студентів. 

За звітний рік проведено 11 засідань, на яких заслухано 30 доповідей. 
 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк.арк.  
Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 

загальна кількість – 123, загальний обсяг – 12,8 друк.арк. 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк.арк. 
Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами: загальна кількість – 14, загальний обсяг –  1,4 друк.арк. 
 
 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ  
ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій. 
Проф. Настюк В.Я. є членом редакційної колегії збірників наукових праць 

«Вісник  Національної академії правових наук України», «Проблеми законності» 
та юридичного наукового журналу «LEX PORTUS». 

Проф. Шаповал Р.В. та доц. Солнцева Х.В. є членами 2-х редакційних 
колегій: науково-практичного видання «Право та інновації» та електронного 
наукового видання «Право та інноваційне суспільство», які є науковими 
фаховими виданнями України та включені до таких міжнародних науково-
метричних баз, як:  Index Copernicus, Academic Research Index – ResearchBib 
(Японія), Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), Scientific 
Indexing Services (SIS) (США). 

 
9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 
Доц. Шевчук О.М. отримав  Почесну грамоту Департаменту освіти та науки 

Харківської обласної державної адміністрації. 
Доц. Солнцева Х.В.  отримала почесну грамоту від ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тація В.Я. за вагомий внесок у 
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розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з 
нагоди святкування Дня юриста.  

Доц. Мех Ю.В. отримала: 
1. Подяка першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у VI Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18 травня 2018 року); 

2. Подяка першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у ІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Публічне адміністрування в умовах змін та 
перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 
року); 

3. Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (15 грудня 2017 року); 

4. Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію IV Міжнародної науково- 
практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (15 
грудня 2017 року); 

5. Сертифікат учасника II Міжнародної науково-практичної конференції 
«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 
правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 року); 

6. Подяка директора Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
№ 124 Харківської міської ради Харківської області за плідну співпрацю (квітень 
2018 року); 

7. Сертифікат учасника VI Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (18 
травня 2018 року); 

8. Подяка керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію VI Міжнародної науково- 
практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 
практики» (18 травня 2018 року); 

9. Сертифікат про закінчення 5-тижневого курсу інформаційні війни», 
наданий професором Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка Миколою Ожеваном (17 березня 2018 року); 

10. Сертифікат учасника ІУ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (15 грудня 2017 
року); 

11. Сертифікат про закінчення 5-тижневого курсу «Основи інформаційної 
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безпеки», наданий технічним директором 7Шуа! Антивірус Олегом Сичем (16 
березня 2018 року); 

12. Подяка директора комунального закладу культури «Центральна 
бібліотека імені Д.А.Фурманова централізованої бібліотечної системи 
Московського району м. Харкова» за організацію юридичних заходів (25 травня 
2018 року); 

13. Сертифікат про закінчення 5-тижневого курсу «Доступ до публічної 
інформації: від А до Я», наданий Офісом Ради Європи в Україні за підписами 
заступника Директора Центру демократії та верховенства права Тетяною 
Олексіюк, представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
начальника Управління з питань підготовки конституційних подань та 
дотримання права на доступ до публічної інформації Ірини Кушнір, Голови Офісу 
Ради Європи в Україні Мортена Енберга (16 березня 2018 року); 

14. Сертифікат про закінчення 4-тижневого курсу «Доступ до публічної 
інформації для розпорядників», наданий Офісом Ради Європи в Україні за 
підписом Голови Офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга (17 березня 2018 
року); 

15. Сертифікат про закінчення 5-тижневого курсу «Соціальне 
підприємництво», наданий викладачем Університету митної справи та фінансів 
Артемом Корнецьким (17.03.2018 року). 

  
10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 
1. Проф. Настюк В.Я. є членом спеціалізованої вченої ради Національного  

юридичного університету імені Ярослава Мудрого Д. 64.086.01. 
2. Проф. Коваленко Л.П. є членом спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 

Запорізького національного університету. 
3. Професор Шаповал Р.В. отримав у 2018 році диплом професора кафедри 

адміністративного права та адміністративної діяльності. 
  
Загальні висновки: План наукових досліджень в 2018 році кафедрою в 

цілому виконаний. 
В науковій роботі кафедри є недоліки. Результати наукових досліджень не 

завжди втілюються в практику.  Не всі викладачі публікують статті у виданнях, 
які входять до міжнародних наукометричних баз. Відсутня ритмічність в роботі 
викладачів по проведенню наукових досліджень.  

 
Зав. кафедри 
адміністративного права та  
адміністративної діяльності, 
професор          В.Я. Настюк 
 


