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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

 Лученко Дмитро Валентинович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права.  

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

«Іноземний досвід у сфері регулювання інституту електронних петицій», 1,5 

друк. арк. 

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

«Іноземний досвід у сфері регулювання інституту електронних петицій» у 

повному обсязі. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього: 19,7 друк. арк. 

Дисертація: 

Лученко Д. В. Інститут оскарження в адміністративному праві / дис. 

докт. юрид. наук. – Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 2018, 17,0 друк. арк. 

Підручник: 

1. Патронатна служба: підручник / Н.В. Галіцина, Д.О. Калниш, Б.В. 

Коваленко [та ін.]; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова; Запоріз. нац. 

ун-т. – К.: Ін Юре, 2018. – 180 с., 10,46 друк. арк. (Підрозділ 3.1 розділу 3 – 

Патронатна служба в органах місцевого самоврядування, 0,7 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Європейські стандарти у сфері оскарження рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень. LEX PORTUS № 5 (7). 2017. С. 

51–66, 0,8 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

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

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2017, 0,6 друк. арк. 

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

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2018, 0,6 друк. арк. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Основні результати дослідження полягають у його наступних 

положеннях, запропонованих уперше: 

– проведено комплексне дослідження інституту оскарження в 

адміністративному праві та запропоновано концепцію механізму оскарження, 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8746
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який включає в себе суб’єктивний, функціональний, нормативний та 

діяльнісний елементи в їх системних взаємозв’язках. Це забезпечує цілісний 

розгляд судового й позасудового оскарження, в тому числі аналіз їхньої 

нормативної основи, динаміки та результату розвитку відповідних 

правовідносин. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших 

законів).  

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів.  

5.3.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  

5.4.  Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади.  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень.  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів.  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного 

Суду України, Вищих спеціалізованих судів України та їх 

рецензування. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів 

державної влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

1. Науковий висновок на запит Керівника Апарату Адміністрації Президента 

України від 11.09.2018 №03-01/1293 

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). 

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

та ін.)   

Дисертація: 

Лученко Д. В. Інститут оскарження в адміністративному праві / дис. 

докт. юрид. наук. – Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 2018, 17 друк. арк. 

Підручник: 

1. Патронатна служба: підручник / Н.В. Галіцина, Д.О. Калниш, Б.В. 

Коваленко [та ін.]; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова; Запоріз. нац. 

ун-т. – К.: Ін Юре, 2018. – 180 с., 10,46 друк. арк. (Підрозділ 3.1 розділу 3 – 

Патронатна служба в органах місцевого самоврядування. С. 95-103, 0,7 друк. 

арк. 

 

 



Наукові статті: 

1. Європейські стандарти у сфері оскарження рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень. LEX PORTUS № 5 (7). 2017. С. 

51–66, 0,8 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

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

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2017, 0,6 друк. арк. 

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

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2018, 0,6 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

Процесуальна форма розв’язання адміністративно-правових спорів: 

поняття і структура // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. 

наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 32. – С. 

115–126, 0,6 друк. арк. 

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

Науково-практичний юридичний журнал «Адаптація законодавства 

України до права Європейського Союзу». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Д 17.051.07 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

Виступав опонентом при захисті наступних дисертацій на здобуття 

наукового ступеня зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право»:  

доктора юридичних наук: 

- Губанової Тамари Олексіївни «Адміністративно-правові засади 

організації та функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження». 

 кандидата юридичних наук: 

- Боровікова Геннадія Миколайовича «Адміністративно - правові відносини в 

сфері перевезення вантажів морським транспортом»; 

- Вітка Артема Леонідовича «Публічне адміністрування у сфері забезпечення 

енергетичної безпеки держави»; 

- Головка Валерія Віталійовича «Адміністративно-правове забезпечення 

реалізації громадянами України права на участь в управлінні державними 

справами» 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

Кандидатські:  

- Рибак Катерини Олександрівни «Містобудівна діяльність як об’єкт 

адміністративно-правового регулювання»; 

- Пищиди Володимира Миколайовича «Особливості судового розгляду 

спорів пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 

майном»; 
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- Надьон  Олени  В’ячеславівни «Адміністративно-правове забезпечення 

фінансової безпеки банків України». 

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. 

1. Подяка Харківського міського голови за багаторічну сумлінну й 

плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і 

науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня науки. 

19. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях: 

1. Ситник Р.В. Розвиток військово-морських сил України в умовах 

сьогодення  // «Сучасні виміри безпеки» Збірник тез доп. та наук. повідомл. 

учасн. Всеукр. студент. форуму (Харків, 18 травня 2018 р.), Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого; [відп. за вип. Н.П. Матюхіна, Г.А. Гончаренко]. – 

Харків : Право, 2018. – 208 с. –  С. 186-190, 0,1 друк. арк.  

2. Уступний А.О. Міжнародне співробітництво України з ЄС у сфері 

оборони, розвідки, миротворчої діяльності // «Сучасні виміри безпеки» 

Збірник тез доп. та наук. повідомл. учасн. Всеукр. студент. форуму (Харків, 

18 травня 2018 р.), Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; [відп. за вип. Н.П. 

Матюхіна, Г.А. Гончаренко]. – Харків : Право, 2018. – 208 с. –  С. 191-194, 

0,1 друк. арк. 

 

 

 

 

Д.ю.н., доцент кафедри 

адміністративного права 

 

 

  

Д.В. Лученко 

Звіт ухвалений на засіданні кафедри  

Протокол № 6 від 27 листопада 2018 р. 


