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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Гаращук Володимир Миколайович. 

2. Вчене звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  

«Структура та повноваження контролюючих органів сучасної України», 2,0 

друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  

«Структура та повноваження контролюючих органів сучасної України», 2,0 

друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Всього опубліковано – 4,1 друк. арк. 

 Монографія: 

1. Правові засади протидії корупції в системі публічної служби : 

монографія / В. М. Гаращук, І. М. Балакарєва, В. І. Бенедик, І.М. Коросташова, 

І. В. Костенко ; за заг. ред. проф. В. М. Гаращука. – Х.: ФОП Панов А.М., 2017. 

– 240 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 22). Електронний ресурс // Режим 

доступу: https://dbms.institute/files/nd/22.pdf , 2,0 друк. арк. 

 Наукові статті: 

1. The problem of the interpretation of certain norms of Ukrainian anti-

corruption legislation: Щорічник українського права: зб. наук. пр. / відп. за вип. 

О.В. Петришин. — Харків: Право, 2018. — №10.— 374 с., 0,5 друк. арк. 

2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження інституту кримінальних проступків» // Вісник Асоціації 

кримінального права України, 2017, № 2(9), 0,45 друк. арк. 

Тези: 

1. Публічне адміністрування: Деякі проблеми впровадження 

адміністративної реформи в Україні: Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення (12-13 квітня 

2018 р., 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. — 268 с., 0,2 друк. арк. 

 

https://dbms.institute/files/nd/22.pdf


2. Деякі загальні питання захисту прав людини органами публічної влади 

// Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18 травня 

2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-

практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України» Вип. 25/ Редко.: Ю.П. 

Битяк, А.П. Гетоман, Ю.В. Мех та ін.. — Харків: «Точка», 2018. — 190 с., 0,25 

друк. арк. 

3. Іще раз про сутність правоохоронних органів. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів (10 грудня 2018 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Збірник статей, тез наукових доповідей та повідомлень за 

матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 28 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, 

В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: "Точка", 2018, 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / 

уклад.: [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 2-ге, допов. та 

перероб.  Харків : Право, 2017. (0,25 друк. арк.). 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / 

уклад.: [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 3-тє, допов. та 

перероб.  Харків : Право, 2018. (0,25 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
 Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором 

досліджено та окреслено структуру та повноваження контролюючих органів 

сучасної України з урахуванням специфіки сьогоднішнього етапу 

державотворення. В роботі зачеплене питання удосконалення існуючої 

структури, ролі та місця державних контролюючих органів в системі 

державних та недержавних органів, зовнішніх проявів їх діяльності. 

Досліджено особливості правового регулювання форм та методів, за 

допомогою яких відповідні контролюючі структури здійснюють свої 

контрольні повноваження в різних напрямків та сфер діяльності держави. 

Досліджено вплив нормотворчого процесу та якості законодавства на стан 

системи та ефективність діяльності контролюючих органів в державі. 

Встановлена пряма залежність стану розвитку суспільства від якості діяльності 

контролюючих органів. Зосереджена увага на важливості чіткого та 

недвозначного закріплення контрольних повноважень контролюючих органів, 

низки термінів адміністративного законодавства, яке регулює процедуру 

контролю. Показана шкідливість неоднозначного тлумачення норм 

законодавства про контроль, що провокує зловживання з боку чиновництва, 

порушує права і свободи громадян в сфері управління. Надана низка 

пропозицій з питань застосування своїх повноважень контролюючими 

органами в сфері публічного адміністрування. Розглянуті питання 

адміністративно-правових засобів протидії корупційним відносинам в Україні. 

Проаналізовані засади глобалізаційних процесів в Україні, проблемні питання 

(позитивні та негативні наслідки) глобалізації в Україні. Зачеплені питання 



пріоритетних напрямків наукових досліджень у сфері захисту прав людини 

органами публічної влади. Поставлена проблема дослідження публічного 

адміністрування у зв’язку з подальшим впровадженням адміністративної 

реформи в Україні. Досліджувались питання внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення у зв’язку з запровадженням інституту 

кримінальних проступків. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

У складі фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого продовжив працювати над розробкою Кодексу України про 

кримінальні проступки (моя частина складає 4,0 друк. арк.). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

1. Висновок на запит народного депутата України Попова І.В. на проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення механізму запобігання корупції», внесеним народним 

депутатом України Поповим І.В. 

2. Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кримінальної 

відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України» 

(реєстр. № 8131) та на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення окремих положень цих актів з огляду 

на внесені Законом № 2120-VIII зміни (реєстр № 8166) наданий Національним 

юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого на запит Голови Комітету 

Верховної Ради України А. Кожемякіна. 

3. На запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. Кожем’якіна 

пропозиції та зауваження щодо удосконалення положень низки законопроектів 

(№ 8270; 8270-2; 8270-3) з питань удосконалення законодавства України про 

адміністративні правопорушення висловлені фахівцями кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 

4. На запит народного депутата України  Є.В. Мураєва щодо доцільності 

внесення змін до деяких нормативних актів у з’язку з поданням до Верховної 

Ради України запропонованих ним проектів Законів України «Про внесення 

змін до статей 111, 151 Конституції України (щодо удосконалення порядку 

імпічменту Президента України» та «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію 

Верховної Ради України з імпічменту Президента України» висновок фахівців 

кафедри адміністративного права Національного юридичного університету 

України імені Ярослава Мудрого. 

5. Висновок фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого на запит керівника Другого підрозділу детективів Головного 

підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України О. 

Карєєва щодо тлумачення низки термінів, які використовуються у Законі 

України «Про запобігання корупції». 



6. Висновок на запит Керівника Апарату Адміністрації Президента країни 

О. Дніпрова стосовно того, чи є особи, які обіймають посади Голови 

адміністрації Президента України, його першого заступника та заступників, 

суб’єктами декларування в розумінні Закону України «Про запобігання 

корупції»?,  та стосовно тогою, чи поширюються на них вимоги ч.1 ст. 3 та ст. 

50 Закону України «Про запобігання корупції». 

7. Наукове тлумачення положень законодавства у сфері запобігання 

корупції та регулювання державної служби  щодо питання належності 

Адміністрації Президента України до державних органів та поширення на 

Главу Адміністрації Президента України, його першого заступника та 

заступників Закону України «Про запобігання корупції», надане фахівцями 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на запит 

Головного підрозділу детективів  НАБУ України. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. − 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.− 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. − 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 1. На запит Голови касаційного адміністративного суду М.І. Смокович 

щодо членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді України 

щодо порядку застосування ст. 283 Кодексу адміністративного судочинства 

України. 

2. Експертний юридичний висновок на  запит Заступника Міністра 

освіти і науки України Ю. Рашкевича щодо належності проекту наказу щодо 

регуляторних актів в розумінні Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

  3. На депутатське звернення Народного депутата України А.Ю. 

Геращенко щодо можливості створення робочої групи по підготовці проекту 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, з урахуванням кращого 

світового досвіду. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. − 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам − 2. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Відповідь на запит Управління захисту економіки в Сумський 

області Національної поліції України  (за підписом в.о. начальника  А.В. 

Коморного)  «Про надання тлумачення слів і словосполучень». 

2. Наукова думка фахівців Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого на запит Комунального  підприємства “Центр 

поводження з тваринами” з приводу  наявності чи відсутності 

адміністративного правопорушення за статтею 89 КУпАП у діях суб’єктів 

господарювання, що провадять господарську діяльність з відлову 



безпритульних собак з метою розміщення в спеціалізованих закладах, якщо 

після відлову цих тварин повертають на вулицю. З приводу наявності чи 

відсутності у діях таких суб’єктів господарювання порушення ч. 1 ст. 24 ЗУ 

“Про захист тварин від жорсткого поводження”. 

 3. Виступ на сторінках газети «Время» стосовно проекту Закону України 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).− 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення): 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків).  

2. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики» (18 травня 2018 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків).  

3. V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів», м. Харків, 10 грудня 2018 р. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

 Монографія: 

1. Правові засади протидії корупції в системі публічної служби : 

монографія / В. М. Гаращук, І. М. Балакарєва, В. І. Бенедик, І.М. Коросташова, 

І. В. Костенко ; за заг. ред. проф. В. М. Гаращука. – Х.: ФОП Панов А.М., 2017. 

– 240 с. – (Серія «Наукові доповіді»; вип. 22). Електронний ресурс // Режим 

доступу: https://dbms.institute/files/nd/22.pdf , 2,0 друк. арк. 

 Наукові статті: 

1. The problem of the interpretation of certain norms of Ukrainian anti-

corruption legislation: Щорічник українського права: зб. наук. пр. / відп. за вип. 

О.В. Петришин. — Харків: Право, 2018. — №10.— 374 с. – С. 104-111, 0,5 

друк. арк. 

2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження інституту кримінальних проступків» // Вісник Асоціації 

кримінального права України, 2017, № 2(9), 0,45 друк. арк. 

Тези: 

1. Публічне адміністрування: Деякі проблеми впровадження 

адміністративної реформи в Україні: Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення (12-13 квітня 

2018 р., 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. — 268 с., 0,2 друк. арк. 

https://dbms.institute/files/nd/22.pdf


2. Деякі загальні питання захисту прав людини органами публічної влади 

// Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18 травня 

2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-

практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України» Вип. 25/ Редко.: Ю.П. 

Битяк, А.П. Гетоман, Ю.В. Мех та ін.. — Харків: «Точка», 2018. — 190 с. —  С. 

113-115, 0,25 друк. арк. 

3. Іще раз про сутність правоохоронних органів. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів (10 грудня 2018 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Збірник статей, тез наукових доповідей та повідомлень за 

матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 28 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, 

В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: "Точка", 2018. С.22-24, 0,2 

друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / 

уклад.: [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 2-ге, допов. та 

перероб.  Харків : Право, 2017. (0,25 друк. арк.). 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / 

уклад.: [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 3-тє, допов. та 

перероб.  Харків : Право, 2018. (0,25 друк. арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science.− 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних.− 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

 Член редколегії наукових збірників: „Проблеми законності”, «Вісник 

Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

1. Дисертація Чорної Аліни Миколаївни «Адміністративно-правовий 

механізм забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері 

оподаткування» поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю  12. 00. 07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право; 

2. Дисертація Аверочкіної Тетяни Володимирівни на тему: 

«Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук із спеціальності 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Докторські: 

1. Відгук на автореферат дисертації Кушніра Сергія Миколайовича 

«Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: організаційно-правовий 

аспект», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю  12. 00. 07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

2. Відгук на автореферат дисертації Миколенко Олени Миколаївни 

«Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-правовий аспект)», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право 

3. Відгук на автореферат дисертації Легези Юлії Олександрівни 

«Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне  право і процес;  

фінансове  право;  інформаційне  право; 

4. Відгук на автореферат дисертації Золотарьової Наталії  Іванівни 

«Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього 

природного середовища: теорія та практика», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право 

Кандидатські: 

1. Відгук на автореферат дисертації Іванової Софії Сергіївни на тему 

«Податково-правовий статус само зайнятих осіб в Україні», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

2. Відгук на автореферат дисертації Околович Марти Євгеніївни 

«Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право, яка виконана в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ. 

3. Відгук  на автореферат дисертації Поліщук Яни Валеріївни на тему 

«Ставка податків і зборів: правова природа та класифікація» поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

4. Відгук на автореферат дисертації Чорного Олександра Анатолійовича 

на тему «Принципи фіскальної діяльності у фінансово-правовому 

регулюванні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. 

 



5. Відгук на автореферат дисертації Уварової Світлани Вікторовни 

«Адміністративно-правовий статус учасників виконавчого провадження в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидатах наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Грамота Міністра внутрішніх справ «За зразкове виконання посадових 

обов’язків, особисту ініціативу і самовідданість, високий професіоналізм» 

(Наказ від 13 липня 2018 р. № 915 о/с.). 

 

 

Доктор юридичних наук, професор    В.М. Гаращук 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 6 від 27 листопада 2018 року 

 

 
 

 


