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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
     Зуй Валентина Василівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
     Кандидат юридичних наук,  доцент, доцент кафедри.  

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

 «Адміністративно-запобіжні заходи: сутність, мета та види», 1,5 друк. арк. 

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

  «Адміністративно-запобіжні заходи: сутність, мета та види» 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: 3,2 друк. арк. 

Монографія: 

1. Zuj Valentina, Riabchenko Yaroslava. Jurisdictional powers of public 

administration authorities in Ukraine and foreign countries: problems of execution 

[Development trends in legal science and practice: the experience of countries of 

Eastern Europe and prospects of Ukraine]. – Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2018. 

– 244 p. – P. 182-198, 1,1 друк. арк. 

Тези: 

1. Юридична відповідальність у сфері публічного адміністрування 

(вітчизняний та зарубіжний досвід) // Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення (12-13 квітня 2018 

року). Збірник наукових 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. – 268 с., 0,1 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, 1,0 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, 1,0 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджено адміністративно-запобіжні заходи в системі методів 

адміністративного права та з’ясовано порядок їх застосування. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів):  
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5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів:  
1. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України 

щодо удосконалення положень зазначених проектів про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України: 1) щодо посилення відповідальності за порушення 

виборчого законодавства (реєстр. № 8270) поданий Кабінетом Міністрів 

України; щодо протидії порушенням виборчого законодавства (реєєстр. № 8270-

1) поданий народним депутатом України Капліним С.М.; щодо посилення 

відповідальності за порушення виборчого законодавства (реєстр. № 8270-2) 

поданий народними депутатами України Писаренком В.В., Шенцевим Д.О. та 

іншими; щодо посилення відповідальності за порушення виборчого 

законодавства (реєстр. № 8270-3) поданий народним депутатом України 

Левченком Ю.В. 

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. II Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 12-13 квітня 2018 р., м. Харків. 

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

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

друкованих аркушів: 

Монографія: 

1. Zuj Valentina, Riabchenko Yaroslava. Jurisdictional powers of public 

administration authorities in Ukraine and foreign countries: problems of execution 

[Development trends in legal science and practice: the experience of countries of 

Eastern Europe and prospects of Ukraine]. – Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2018. 

– 244 p. – P. 182-198, 1,1 друк. арк. 

Тези: 

1. Юридична відповідальність у сфері публічного адміністрування 

(вітчизняний та зарубіжний досвід) // Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення (12-13 квітня 2018 
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року). Збірник наукових 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. – 268 с. – С. 41-42, 0,1 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. 1,0 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. 1,0 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.  

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:  

Кандидатські дисертації  – 1  

1. Пилаєва В.А. «Адміністративно-правові засади забезпечення 

транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні» (грудень 2017 

р.)  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

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 Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору: - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:  

1. Подяка від Голови Харківської обласної ради за вагомий внесок у 

становлення правової держави, зміцнення законності та правопорядку, захист 

конституційних прав і свобод громадян, сумлінну плідну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня юриста.  

19. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях: 

1. Вартовнік О.М. Проблема визначення і здійснення дискреційних 

повноважень органами публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід // 

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 II Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 24 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, 
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В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех та ін.. – Харків: «Точка», 2018. – 268 с. – 

С. 60-61. 

2. Капліна В.А. До питання розвитку та сучасних тенденцій 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 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. – 268 с. – С. 67-69. 

3. Светлічна С.Ю. Презумція невинуватості в адміністративно-деліктному 

праві // 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 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. 

– 268 с. – С. 205-207. 

4. Капліна В.А. Деякі питання боротьби з корупцією в правоохоронних 

органах Швейцарії // Сучасні виміри безпеки: зб. тез доп. та наук. повідомл. 

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

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

Право, 2018. – С. 177-180. 

 

 

К.ю.н., доцент  кафедри                       В. В. Зуй 

  адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  
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