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

«Проблемні питання визначення юрисдикції адміністративних судів», 1,5 

друк. арк. 

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

«Проблемні питання визначення юрисдикції адміністративних судів», у 

повному обсязі. 

 Всього опубліковано 7,54 друк. арк. 

Монографія: 

1. Protection of human rights of internally displaced persons in Ukraine: 

results of interview and monitoring of judicial decisions / O. Petryshyn, O. Uvarova, 

O. Sydielnikov, V. Smorodinsky, N. Pysarenko, A. Bobkova, I. Koval. – Bratislava, 

2018. – 163 p., 1,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Система адміністративного права / Ю. П. Битяк, І. В. Бойко, 

Н. Б. Писаренко // Право України. – 2017. – № 12, 0,5 друк. арк. 

2. Чи є верховенство права принципом адміністративного судочинства? / 

Н. Б. Писаренко // LEX PORTUS. – 2017. – № 5(7), 0,4 друк. арк. 

3. Верховенство права в адміністративному судочинстві: від 

доктринальної ідеї до практичної імплементації / Н. Б. Писаренко // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2018. – № 1(92), 0,6 друк. арк. 

4. Процесуальні правові відносини у структурі предмета 

адміністративного права / Н. Б. Писаренко // Питання адміністративного права. 

Кн. 2 [відп. за вип. Н. Б. Писаренко]. – Харків : Оберіг, 2018, 0,5 друк. арк. 

5. Доступність правосуддя для внутрішньо переміщених осіб / 

Н. Писаренко // Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі 

європейські практики та шляхи їх імплементації (матеріли Міжнародної 

конференції, м. Харків, 3-4 квітня 2018 р.). – Харків : Національна академія 

правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 2018, 0,4 друк. арк. 

6. Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: 

практика ЄСПЛ та українські реалії / Н. Писаренко // Вісник Національної 

асоціації адвокатів України. – 2018. – № 4(42), 0,4 друк. арк. 

7. Процесуальні правові відносини в структурі предмета 

адміністративного права / Н. Б. Писаренко // Адміністративне право і процес. – 

2018. – № 2(21), 0,7 друк. арк. 
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Тези: 

1. Единство принципов процедуры в административном и финансовом 

праве / Н. Писаренко // Вороновські читання (єдність адміністративних та 

фінансових процедур) : Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 

5-6 жовтня 2018 року) : тези виступів. – Харків, 2018, 0,3 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, 1,12 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, 1,12 друк. арк. 

4.1. Наукова новизна отриманих результатів. 

Окреслення проблем визначення адміністративної юрисдикції та надання 

пропозицій щодо шляхів їх розв’язання. 

5. Участь у підготовці 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 і рецензуванні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України та їх рецензування. – 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

Інститут підвищення кваліфікації працівників СБУ, 2 лекції, травень 

2018 р. 

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: 

1) Круглий стіл «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: від 

міжнародної теорії дослідження до вітчизняної практики захисту», м. Харків, 

Національна академія правових наук України, 26 лютого 2018 р. 

2) Семінар «Скнилівська справа: питання верховенства права та 

юридичної етики?» (ключовий спікер - канд. юрид. наук, доцент, адвокат 

Світлана Хилюк, Львівський національний університет імені Івана Франка), м. 



 3 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Центр 

дослідження верховенства права і релігії за підтримки Національної академії 

правових наук України, 1 березня 2018 р. 

3) Семінар для суддів адміністративних судів «Новели Кодексу 

адміністративного судочинства України», м. Харків, Харківське регіональне 

відділення Національної школи суддів України, 2 березня 2018 р. 

4) Семінар для юристів професійних спілок вищих навчальних закладів 

«Новели процесуального законодавства», м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 14 березня 2018 р. 

5) Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених 

осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації», м. Харків, 

Національна академія правових наук України спільно з Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES), проектом Ради Європи «Сприяння захисту 

прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні», Управлінням 

Верховного Коміссара ООН з питань захисту прав біженців, Громадською 

організацією українців Словаччини SME SPOLU за підтримки SlovakAid, 3-4 

квітня 2018 р. 

6) Семінар «Чи сниться верховенство права суддям адміністративних 

судів?» (ключовий спікер - суддя Полтавського окружного адміністративного 

суду Людмила Єресько), м. Харків, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Центр дослідження верховенства права і релігії за 

підтримки Національної академії правових наук України, 6 квітня 2018 р. 

7) Семінар «Захист соціальних прав: європейські стандарти і 

Україна» (ключовий спікер - канд. юрид. наук, доцент Алла Федорова, Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

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

Мудрого, Центр дослідження верховенства права і релігії за підтримки 

Національної академії правових наук України, 11 травня 2018 р. 

8) Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання 

(єдність адміністративних та фінансових процедур), м. Львів, Асоціація 

фінансового права України, Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва (GIZ), Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Національна академія правових наук України, Верховний Суд, 5-6 жовтня 

2018 р. 

9. Видавнича діяльність 

Монографія: 

1. Protection of human rights of internally displaced persons in Ukraine: 

results of interview and monitoring of judicial decisions / O. Petryshyn, O. Uvarova, 

O. Sydielnikov, V. Smorodinsky, N. Pysarenko, A. Bobkova, I. Koval. – Bratislava, 

2018. – 163 p., 1,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Система адміністративного права / Ю. П. Битяк, І. В. Бойко, 

Н. Б. Писаренко // Право України. – 2017. – № 12. – С. 173-183, 0,5 друк. арк. 
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2. Чи є верховенство права принципом адміністративного судочинства? / 

Н. Б. Писаренко // LEX PORTUS. – 2017. – № 5(7). – С. 41-50, 0,4 друк. арк. 

3. Верховенство права в адміністративному судочинстві: від 

доктринальної ідеї до практичної імплементації / Н. Б. Писаренко // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2018. – № 1(92). – С. 134-145, 

0,6 друк. арк. 
4. Процесуальні правові відносини у структурі предмета 

адміністративного права / Н. Б. Писаренко // Питання адміністративного права. 

Кн. 2 [відп. за вип. Н. Б. Писаренко]. – Харків : Оберіг, 2018. – С. 53-63, 0,5 

друк. арк. 
5. Доступність правосуддя для внутрішньо переміщених осіб / 

Н. Писаренко // Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі 

європейські практики та шляхи їх імплементації (матеріли Міжнародної 

конференції, м. Харків, 3-4 квітня 2018 р.). – Харків : Національна академія 

правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 2018. – С.87-104, 0,4 друк. арк. 

6. Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: 

практика ЄСПЛ та українські реалії / Н. Писаренко // Вісник Національної 

асоціації адвокатів України. – 2018. – № 4(42). – С. 8-13, 0,4 друк. арк. 

7. Процесуальні правові відносини в структурі предмета 

адміністративного права / Н. Б. Писаренко // Адміністративне право і процес. – 

2018. – № 2 (21). – С. 4-15, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. Единство принципов процедуры в административном и финансовом 

праве / Н. Писаренко // Вороновські читання (єдність адміністративних та 

фінансових процедур) : Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 

5-6 жовтня 2018 року) : тези виступів. – Харків, 2018. – С. 11-17, 0,3 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. – 184 с. – С. 4-6, 11-19, 140-149. 1,12 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. – 186 с. – С. 4-6, 10-19, 143-150. 1,12 друк. арк. 

9.1. Публікації у наукометричній базі даних Scopus, Web of Science. – 

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

наукометричних базах. 

EBSCO Publishing, Inc. (США), Index Copernicus International (Польща), 

HeinOnline (США): 

1. Система адміністративного права / Ю. П. Битяк, І. В. Бойко, 

Н. Б. Писаренко // Право України. – 2017. – № 12, 0,5 друк. арк. 

2. Чи є верховенство права принципом адміністративного судочинства? / 

Н. Б. Писаренко // LEX PORTUS. – 2017. – № 5(7), 0,4 друк. арк. 
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3. Верховенство права в адміністративному судочинстві: від 

доктринальної ідеї до практичної імплементації / Н. Б. Писаренко // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2018. – № 1(92), 0,6 друк. арк. 

4. Процесуальні правові відносини в структурі предмета 

адміністративного права / Н. Б. Писаренко // Адміністративне право і процес. – 

2018. – № 2(21), 0,7 друк. арк. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. − 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. − 

 13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Кандидатські: 

1) Відгук на автореферат дисертації Труш Марти Ігорівни «Судове 

рішення в адміністративному процесі», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право, грудень 2017 р. 

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

назву стипендії/премії). 
1. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і 

видання підручників для студентів юридичних спеціальностей закладів вищої 

освіти». 

15. Співробітництво із закордонними організаціями: 
1) участь в якості експерта у проекті «Посилення прав людини 

внутрішньо переміщених осіб в Україні», організованому за підтримки 

Представництва Ради Європи в Україні, уряду Словацької Республіки, 

громадської організації «Україна-Словаччина SOS». 

16. Участь у наукових заходах спільних з обладміністрацією. –  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – 

 

 

К. ю. н., доцент кафедри                       Н. Б. Писаренко 

адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

адміністративного права  

Протокол № 6 від 27 листопада 2018 р. 


