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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Марченко Олена Олександрівна  

2.  Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

    Кандидат юридичних наук, доцент. 

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

«Види судових рішень в адміністративних справах», 1,5 друк. арк. 

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

«Види судових рішень в адміністративних справах»  в повному обсязі. 

    4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано – 2,1  друк. арк. 

          Наукові статті: 

           1. Проблемні питання реалізації права на свободу об’єднання в Україні 

/ О. О. Марченко //Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 4, 0,8 друк. 

арк. 

Тези:  

1. Суб’єктивні публічні права / О. О. Марченко // Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: Збірник наук. праць за матеріалами ІІ міжнар. наук.-

практ. конференції 12-13 квітня 2018 р. –  Х.: «Точка», 2018, 0,3 друк. арк. 

2. Процедура державної реєстрації громадських об’єднань: нормативне 

регулювання та проблеми здійснення в Україні / О. О. Марченко // 

Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових процедур) : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 5-6 жовтня 2018 р. – Х.: 

Асоціація фінансового права України, 2018, 0,4 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право: навч. посіб. Для здобувачів вищ. освіти / [Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Вид. 

2-ге, допов. та перероб. – Х.: Право, 2017. – 174 с., 0,3 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. Для здобувачів вищ. освіти / [Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Вид. 

3-тє, допов. та перероб. –Х.: Право, 2018. – 174 с., 0,3 друк. арк. 

 

          4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У ході виконання науково-дослідної роботи з’ясовано, що держави-

учасниці Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не 

наділені розсудом при вирішенні питання щодо запровадження  обмежень 

стосовно реалізації права на свободу об’єднань, а можуть це робити 



виключно у межах і у спосіб, визначені означеним міжнародним договором. 

З’ясовано процедуру державної реєстрації громадських об’єднань в Україні. 

Проаналізовано роль національних судів та Європейського суду з прав 

людини у здійсненні захисту права на свободу об’єднання від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень. 

 

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 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. -- 

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. Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо 

переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації» 

(Харків, 3-4 квітня 2018 р.) 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення» (Харків, 12-13 квітня 2018 р.). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання 

(Єдність адміністративних та фінансових процедур)» (м. Львів, 5-6 жовтня 

2018 р.) 

 

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

тези та ін.)   

Наукові статті: 

           1. Проблемні питання реалізації права на свободу об’єднання в Україні 

/ О. О. Марченко //Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 4. – С. 304-

307, 0,8 друк. арк. 

 

 



Тези:   

1. Суб’єктивні публічні права / О. О. Марченко // Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: Збірник наук. праць за матеріалами ІІ міжнар. наук.-

практ. конференції 12-13 квітня 2018 р. –  Х.: «Точка», 2018. – С. 45-47, 0,3 

друк. арк. 
2. Процедура державної реєстрації громадських об’єднань: нормативне 

регулювання та проблеми здійснення в Україні / О. О. Марченко // 

Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових процедур) : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 5-6 жовтня 2018 р. – Х.: 

Асоціація фінансового права України, 2018, 0,4 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. Для здобувачів вищ. освіти / [Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Вид. 

2-ге, допов. та перероб. – Х.: Право, 2017. – 184 с. – С. 127-130, С. 139-140, 0, 

3 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. Для здобувачів вищ. освіти / [Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Вид. 

3-тє, допов. та перероб. –Х.: Право, 2018. – 186 с., С. 129-133, С. 142-143, 0, 3 

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. 

1. Проблемні питання реалізації права на свободу об’єднання в Україні 

/ О. О. Марченко //Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 4, 0,8 друк. 

арк. (Index Copernicus). 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. -  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. -  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. -  

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

назву стипендії/премії). - Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, 

присудженої за участь у підготовці і виданні навчального посібника 

«Адміністративне судочинство» за загальною редакцією Н. Б. Писаренко. 

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.  

19. Наукове керівництво студентами:  

1. Мельник В. В. Актуальні питання визначення розумності строків в 

адміністративному судочинстві / В. В. Мельник // Молодий вчений. – 2018. – 

№ 5 (57). – С. 628-630, 0,5 друк. арк. 

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


2. Бойко О.О. Проблемні питання формування складу Національного 

агенства із забезпечення якості вищої освіти в Україні // «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 Міжнар. наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». 

Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, 

Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – Харків : «Точка», 2018. – С. 143-144, 0,1 

друк. арк. 
3. Міць А.М. Правові засади охорони культурної спадщини в Україні // 

«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 Міжнар. наук.-практ. конф. Серія 

«Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. Гетьман, 

В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – Харків : 

«Точка», 2018. – С. 189-190, 0,1 друк. арк. 

4. Власенко Д.А. Дискреційні повноваження суб’єктів публічного 

адміністрування // «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 Міжнар. наук.-практ. конф. Серія 

«Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. Гетьман, 

В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – Харків : 

«Точка», 2018. – С. 62, 0,1 друк. арк. 

5. Кривуц Б.С. Реординація як спеціальний метод адміністративно-

правового регулювання // «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 Міжнар. наук.-практ. 

конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. 

Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – 

Харків : «Точка», 2018. – С. 72-73, 0,1 друк. арк. 

 

 

 

 К.ю.н., доцент кафедри      О.О. Марченко 
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