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Звіт 

кафедри адміністративного права з науково-дослідної роботи 

за 2018 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

 В звітному році наукові дослідження кафедри проводились згідно цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні», 

науковий напрямок кафедри «Проблеми формування правової держави та 

народовладдя (історія, теорія, практика», науковий керівник – член-кореспондент 

Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Гаращук В.М. 

Основні напрями розробок стосувались адміністративно-правового статусу 

громадян України, форм та методів державного управління, державної служби та 

органів виконавчої влади, митного законодавства, адміністративного примусу та 

адміністративної відповідальності, адміністративного процесу та судочинства, 

здійснення контролю та нагляду в державному управлінні. На основі проведених 

досліджень друкувались статті, тези наукових доповідей, повідомлення тощо.  

1.2. Склад кафедри (викладачі, які працюють на повну ставку), їх 

науковий ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково 

вказати публікації (монографії, статті, тези) кожного викладача.  

1. Битяк Ю.П., д.ю.н., професор 

Опубліковано 7,7 друк. арк. 

Статті: 

1. «Problematic issues of the administrative and legal status of the police in the 

Baltic states (Lithuania, Latvia, Estonia)», «Journal of Advanced Research in law and 

Economics». Vol 9 No 1 (2018): JARLE Volume IX Issue 1(31) Spring 2018, 0,5 друк. 
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арк. 

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

Н. Б. Писаренко // Право України. – 2017. – № 12, 0,3 друк. арк. 

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

Н. Б. Писаренко // Питання адміністративного права. Книга 2. – 2018, 0,3 друк. 

арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2018, 0,5 друк. арк. 

 3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. 

– 172 с., 0,6 друк. арк. 

  4. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, Н.П. 

Матюхіна, С.А. Федчишин; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. – 

260 с., 5,0 друк. арк. 

 

2. Гаращук В.М.,  д.ю.н., професор 

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

друк. арк. 

Опубліковано 4,1 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Правові засади протидії корупції в системі публічної служби», Режим 

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

 

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

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

corruption legislation», «Щорічник українського права: зб. наук. пр.». №10, 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» 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, 0,2 друк. арк. 

2. «Деякі загальні питання захисту прав людини органами публічної влади», 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики» 18 травня 2018 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 0,25 друк. арк. 

3. «Іще раз про сутність правоохоронних органів», V Міжнародна науково-

практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» 10 

грудня 2018 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків, 0,2 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [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 вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2018, 0,25 друк. арк. 
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3. Матюхіна Н.П,  д.ю.н., професор 

«Забезпечення ефективності публічного адміністрування: сучасні підходи та 

досвід (організаційно-правовий аспект)», 2,0 друк. арк.  

Опубліковано 11,4 друк. арк. 

Статті: 

1. «Адміністративні реформи як відповідь на виклики суспільства 

(зарубіжний досвід, основні підходи та тенденції)» матеріалами Міжн. наук.-

практ. конференції. Харків, 12-13 квітня 2018 року «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 0,5 

друк. арк. 

Тези: 

1. «До проблеми створення  національної системи кібербезпеки України 

(організаційно-правовий аспект)», Міжнародна науково-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» 15 грудня 2017 р., м. Харків, 

0,4 друк. арк. 

2. «Військові формування як складова сектору безпеки і оборони України», 

науково-практичний семінар «Правове забезпечення оперативно-службової 

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 25 травня 2018 р., м. 

Харків, 0,4 друк. арк. 

3. «Міжнародні стандарти застосування співробітниками органів 

правопорядку вогнепальної зброї (окремі питання дослідження)» VI Міжнародна 

науково-практична конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання та 

практики» 18 травня 2018 р., м. Харків, 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.]. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Харків: 

Право, 2017, 0,7 друк. арк. 
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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, 0,7 друк. арк. 

3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. 

– 172 с., 3,3 друк. арк. 

4. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, Н.П. Матюхіна, 

С.А. Федчишин; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. – 260 с., 5,0 

друк. арк. 

 

4. Шульга М.Г.,  к.ю.н., доцент,  професор кафедри 

 «Правове регулювання митних режимів тимчасового ввезення та 

тимчасового вивезення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,86 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Правове регулювання митних режимів тимчасового ввезення та 

тимчасового вивезення» / Я.Б. Назарова; за наук. ред. М. Г. Шульги, 9,53 друк. 

арк., 4,76 друк. арк.  

Тези: 

1. «Щодо визначення митного спору» II Міжнародна науково-практична 

конференція «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення» 12-13 квітня 2018 р., м. Харків, 0,1 друк. 

арк. 

 

5. Зуй В.В.,  к.ю.н.,  доцент 

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

Опубліковано 3,2 друк. арк. 
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 Монографія: 

1. «Development trends in legal science and practice: the experience of 

countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine», Розділ «Jurisdictional powers of 

public administration authorities in Ukraine and foreign countries: problems of 

execution», Riga, Latvia, 1,1 друк. арк. 

Тези: 

1. «Юридична відповідальність у сфері публічного адміністрування 

(вітчизняний та зарубіжний досвід)», II Міжнародна науково-практична 

конференція «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення» 12-13 квітня 2018 р., м. Харків, 0,1 друк. 

арк. 

Навчальний посібник: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої 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 вищої 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. 

 

6. Червякова О.Б.,  к.ю.н., доцент 

«Організаційно-правові засади забезпечення прав учасників інформаційних 

відносин» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,16 друк. арк. 

Статті:  

   1. «Медіакультура публічних службовців: шляхи становлення в Україні», 

«Розвиток інформаційної культури: український та європейський досвід її 

правового забезпечення» Вип.14. Наукові статті учасників ХУ Міжнародного 
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науково-практичного симпозіуму «Рахманінов та культура України», 0,5 друк. 

арк. 

 2. «Удосконалення інформаційної безпеки особи через призму Регламенту 

Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб у 

зв`язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних»», 

«Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції» Збірник 

статей та тез наукових повідомлень за матеріалами П Харківського міжнародного 

юридичного форуму 28.09.2018 р., 0,33 друк. арк.  

 3. «Медіакультура як складник інформаційної безпеки особи в мережі 

Інтернет : шляхи становлення в Україні» // У Міжнародна науково-практична 

конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів». До 70-річчя з 

дня ухвалення Загальної декларації прав людини. Зб.статей та тез наукових 

повідомлень 0, 33  друк. арк. 

Тези: 

 1. «Забезпечення інформаційних прав особи в процесі прийняття 

індивідуальних (адміністративних) актів органами публічного управління» II 

Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» 12-13 

квітня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 2. «Закон України «Про Національну поліцію» як джерело правової 

інформації: питання визначеності» VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» 18 

травня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,4 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 
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П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Харків: 

Право, 2018, 0,4 друк. арк. 

    3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. 

– 172 с., 0,7 друк. арк. 

 

7. Писаренко Н.Б.,  к.ю.н., доцент 

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

друк. арк. 

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. 

Статті: 

1. «Система адміністративного права», «Право України», № 12, 0,5 друк. 

арк. 

2. «Чи є верховенство права принципом адміністративного судочинства?», 

«LEX PORTUS», № 5(7), 0,4 друк. арк. 

3. «Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної 

ідеї до практичної імплементації», «Вісник Національної академії правових наук 

України», № 1(92), 0,6 друк. арк. 

4. «Процесуальні правові відносини у структурі предмета адміністративного 

права», «Питання адміністративного права. Кн. 2», 0,5 друк. арк. 

5. «Доступність правосуддя для внутрішньо переміщених осіб», Міжнародна 

конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські 

практики та шляхи їх імплементації» 3-4 квітня 2018 р., м. Харків, Національна 
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академія правових наук України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 0,4 друк. арк. 

6. «Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: 

практика ЄСПЛ та українські реалії», «Вісник Національної асоціації адвокатів 

України», № 4(42), 0,4 друк. арк. 

7. «Процесуальні правові відносини в структурі предмета адміністративного 

права», «Адміністративне право і процес», № 2(21), 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. «Единство принципов процедуры в административном и финансовом 

праве» Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання 

(єдність адміністративних та фінансових процедур» 5-6 жовтня 2018 р., м. Львів, 

0,3 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої 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 вищої 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. 

 

8. Бойко І.В.,  к.ю.н., доцент 

«Види та характеристика правовідносин, що регулюються адміністративним 

правом», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,8 друк. арк. 

Статті: 

1. «Право на охорону здоров’я: деякі проблеми забезпечення й захисту»,  

«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юрид. науки», 

Випуск 5, Том 1, 0,4 друк. арк. 
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2. «Система адміністративного права», «Право України», № 12, 0,4 друк. 

арк. 

3. «Законодавство про адміністративну процедуру», «Науковий збірник 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Юридичний 

факультет. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», Випуск 5, 0,4 друк. 

арк. 

4. «Право на охорону здоров’я та обмеження, пов’язані з його реалізацією», 

«Медичне право», № 1 (21), 1,0 друк. арк. 

5. «Деякі проблеми забезпечення й захисту права на охорону здоров’я», 

матеріали медико-правового форуму «Захист прав і свобод людини у сфері 

охорони здоров’я: виклики та реалії реформ» 2-3 грудня 2016 р., м. Полтава, 0, 4 

друк. арк. 

6. «Система адміністративного права», «Питання адміністративного права. 

Книга 2», 0,4 друк. арк. 

7. «Адміністративна процедура як інститут адміністративного права», 

«Питання адміністративного права. Книга 2», 0,4 друк. арк. 

8. «Учасники адміністративної процедури», «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування», Вип. 34, 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. «Способи захисту суб’єктивних публічних прав внутрішньо 

переміщених осіб», Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо 

переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації» 3-4 

квітня 2018 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

2. «Розвиток ідеї адміністративної процедури в податковому праві» 

Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання (єдність 

адміністративних та фінансових процедур)» 5-6 жовтня 2018 р., м. Львів, 0,3 друк. 

арк. 
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Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої 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 вищої 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. 

 

9. Зима О.Т.,  к.ю.н., доцент 

«Фармацевтичні відносини», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 10,4 друк. арк. 

Підручники: 

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П.,  Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 

446 с. 0,9 друк. арк. 

Статті:  

1. «Право пацієнта на безпеку у медичному законодавстві», «Правові 

новели», № 6, 0,6 друк. арк. 

2. Адміністративна процедура як інститут адміністративного права /І.В. 

Бойко, О.Т. Зима, О.М. Соловйова // Питання адміністративного права. Кн. 2. – Х.: 

ООО «Оберіг», 2018 р., 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1. Щодо гармонізації викладання адміністративного права України / О.Т. 

Зима // Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло 6 Збірник 

матеріалів засідання круглого столу, м. Київ, 5 березня 2018 р., 0,2 друк. арк. 

 2. «Трансформація публічного адміністрування охорони здоров’я у контексті 

медичної реформи» ІІ Міжнародна наукова конференція «Публічне 



 

 

12 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення» 12-13 квітня 2018 р., Харків, 0,3 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

1. Митне право: конспект лекцій / О.Т. Зима. – Харків: Право, 2018. – 126 с. 

7,3 друк арк.  

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,4 друк. арк. 

3. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2018, 0,4 друк. арк. 

 

10. Лученко Д.В.,  к.ю.н., доцент 

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

друк. арк.  

Опубліковано 19,7 друк. арк. 

Докторська дисертація: 

1. Інститут оскарження в адміністративному праві / дис. докт. юрид. наук. – 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017, 17,0  друк. 

арк. 

Статті: 

1. «Європейські стандарти у сфері оскарження рішень, дій або бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень», «LEX PORTUS», № 5 (7), 0,8 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч.посіб. для здобувачів вищої освіти / Ю.П.   

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Гаращука. – 2-ге вид. Х. 

:Право, 2017, 0,6 друк. арк. 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8746
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8746
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  2. Адміністративне право: навч.посіб. для здобувачів вищої освіти / Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Гаращука. – 3-тє вид. Х.: 

Право, 2018, 0,6 друк. арк. 

3. Патронатна служба в органах місцевого самоврядування (Патронатна 

служба) К.: Ін Юре, 2018, 0,7 друк. арк. 

 

11. Соловйова О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Забезпечення прав особи в провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 5,4 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право України. Повний курс:  Розділ підручника: 

Використання електронного врядування в публічному адмініструванні в 

підручнику / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 0,3 друк. арк. 

Статті: 

1. «Право на охорону здоров’я: деякі проблеми забезпечення й захисту», 

«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юрид. науки», 

Випуск 5, Том 1, 0,4 друк. арк. 

 2. «Законодавство про адміністративну процедуру», «Науковий збірник 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Юридичний 

факультет. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», Випуск 5, 0,4 друк. 

арк. 

 3. «Адміністративна процедура як інститут адміністративного права», 

«Питання адміністративного права. Книга 2», 0,4 друк. арк. 

 4. «Деякі проблеми забезпечення й захисту права на охорону здоров’я», 

медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоровья: 

виклики та реалії реформ» 2-3 грудня 2016 р., м. Полтава, 0,4 друк. арк. 
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5. «Суд встановлений законом” у справах про адміністративні 

правопорушення», «Вісник Національної асоціації адвокатів України», № 4  (42), 

0,8 друк арк.  

Тези:  

1. «Окремі питання надання електронних адміністративних послуг» VІ 

Міжнародна науково-практична конференція, «Сектор безпеки України: актуальні 

питання науки та практики» 18 травня 2018 р. Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 2. «Електронні адміністративні послуги органів місцевого самоврядування» 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворення: проблеми організації та правового забезпечення» 12-

13 квітня 2018 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків, 0,2 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,8 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2018, 0,8 друк. арк. 

  3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. 

– 172 с., 0,7 друк. арк. 

 

12. Сьоміна В.А.,  к.ю.н., доцент 

«Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 
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Статті: 

1. «Адміністративна відповідальність в системі адміністративного права», 

«Державне будівництво та Місцеве самоврядування», Випуск № 34, 0,4 друк. арк.  

Тези: 

1. «Спори, що виникають в сфері публічного адміністрування: поняття та 

ознаки» 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, 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч.посіб. для здобувачів вищої освіти / Ю.П.   

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Гаращука. – 2-ге вид. Х. 

:Право, 2017, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч.посіб. для здобувачів вищої освіти / Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Гаращука. – 3-тє вид. Х.: 

Право, 2018, 0,5 друк. арк. 

 

13. Ігнатченко І.Г.,  к.ю.н., доцент 

«Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері культури 

як складові адміністративно-правового регулювання», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,85 друк. арк. 

Статті: 

1. «Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки України 

як складники адміністративно-правового регулювання», «Підприємництво 

господарство і право», № 4, 1,0 друк. арк. 

2. «Щодо імплементації положень Конвенції Ради Європи про 

правопорушення, пов’язані з культурними цінностями до національного 

законодавства (адміністративно-правовий аспект)», «Правові засади діяльності 
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правоохоронних органів» збірник статей, тез, наукових доповідей та 

повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, 

Вип. 28, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. «Реформа та проблеми розвитку публічного адміністрування у сфері 

охорони нерухомої культурної спадщини» 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., 0,35 друк. арк. 

2. «Культура інформаційної безпеки як чинник захисту національної безпеки 

України: проблеми теорії і практики правового регулювання» VІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики» 18 травня 2018 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків, 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.]. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Харків: 

Право, 2017, 0,2 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, 0,2 друк. арк. 

 

14. Рябченко Я.С.,  к.ю.н., доцент 

«Організація адміністративного судочинства щодо справ віднесених до 

адміністративної юрисдикції», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 3,6 друк. арк. 

Монографія: 

1. «Development trends in legal science and practice: the experience of countries 
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of Eastern Europe and prospects of Ukraine», Розділ «Jurisdictional powers of public 

administration authorities in Ukraine and foreign countries: problems of execution», 

Riga, Latvia, 1,1 друк. арк. 

Тези:  

1. «Реалізація європейських стандартів публічного управління щодо 

забезпечення прав людини при оскарженні нормативно-правових актів», II 

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, 0,4 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,8 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2018, 0,8 друк. арк. 

 3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. 

– 172 с., 0,5 друк. арк. 

 

15. Федчишин С.А.,  к.ю.н., доцент 

«Проходження дипломатичної служби України: організаційно-правові 

засади», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 11,54 друк. арк. 

Статті: 

1. «Ротація у дипломатичній службі України: сутність та ознаки», 

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», № 4, 0, 54 друк. арк. 
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2. «Забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ України: 

організаційно-правові засади», «Світ науки та освіти», Вип. 1, 0, 54 друк. арк. 

3. «Constituent Power: The Theory and Practice of Its Implementation in 

Ukraine», «Russian Law Journal», № 6(4), 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. «Законодавче регулювання вимог політичної неупередженості 

державних службовців (досвід країн-членів Європейського Союзу)», 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, 0,23 друк. арк. 

2.  «Політична неупередженість державних службовців: європейський досвід 

правового регулювання», І Міжнародна науково-практична конференція 

«Публічна служба та адміністративне судочинство» 05-06 липня 2018 р., 

Верховний Суд, м. Київ, 0,23 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,9 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої 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. 

3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. 

– 172 с., 2,2 друк. арк. 

4. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, Н.П. 

Матюхіна, С.А. Федчишин; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. – 

260 с., 5,1 друк. арк. 
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16. Марченко О.О.,  к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано 2,1 друк. арк. 

Статті:  

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

«Порівняльно-аналітичне право», № 4, 0,8 друк. арк. 

Тези:  

 1. «Суб’єктивні публічні права», ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення» 12-13 квітня 2018 р., м. Харків, 0,3 друк. 

арк. 

2. «Процедура державної реєстрації громадських об’єднань: нормативне 

регулювання та проблеми здійснення в Україні» Міжнародна науково-практична 

конференція «Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових 

процедур)» 5-6 жовтня 2018 р., м. Львів, 0,4 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,3 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2018, 0,3 друк. арк. 

 

17. Ковтун М.С.,  к.ю.н., доцент 

«Поточний антимонопольний контроль: правові засади, сутність та порядок 

проведення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,6 друк. арк. 
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Статті: 

1. «Social rights after the global financial crisis: european dimension»,  «Financial 

and credit activity: problems of theory and practice», № 1, 0,4 друк. арк. 

2. «Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку», «Форум права», № 2, 

0,4 друк. арк. 

3. «Втручання органів державної влади у приватне життя особи: 

адміністративно-правовий аспект», «Форум права», 0,4 друк. арк. 

4. «Суспільно корисні роботи vs громадські роботи: що потрібно знати 

старості», «Радник старости», №1, 0,3 друк. арк. 

Тези:  

1. «Контрольні заходи за проведенням соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам», ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення» 12-13 квітня 2018 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Окремі аспекти контрольних процедур у антикорупційному 

законодавстві» «Modern jurisprudence of the european union: the interaction of law, 

rulemaking and practice» April 17, 2018, Lublin, Republic of Poland 0,2 друк. арк. 

3. «Забезпечення права на житло осіб з інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених осіб», «Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ 

Тодиківські читання» 26-27 жовтня 2018 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2018, 0,5 друк. арк. 

http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf
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  3. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін. ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. 

– 172 с., 1,5 друк. арк. 

 4. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / 

О.М. Дроздов, О.В. Дроздова; за заг. ред. О.М. Дроздова, М.С.Ковтун, В.І. 

Ковтуна. Харків: Видавничий будинок «Фактор», 2018. 624 с., 2,0 друк. арк. 

 

18. Біленська Д.О.,  к.ю.н., асистент 

«Інформаційні відносини в адміністративному праві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,87 друк. арк. 

Статті:  

1. Правова культура та правосвідомість адміністративно-правового 

регулювання інформаційних відносин в Україні / Д. О. Біленська // Форум права. – 

2018 – № 5, 1,0 друк. арк. (в редакції). 

 2. Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в Україні / 

Д.О. Біленська // Право і суспільство. – 2018. – № 6, 1,1 друк. арк. (в редакції). 

3. Інформаційні відносин в адміністративному праві / Д. О. Біленська // 

Юридичний Вісник. – 2018 - № 3, 0,65 друк. арк. (в редакції). 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2017, 0,06 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

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

Право, 2018, 0,06 друк. арк.          

  

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

Всі викладачі кафедри мають достатню кількість публікацій. 
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1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору. 

 Проф. Битяк Ю.П. брав участь у виконанні науково-дослідної роботи 

«Конституційне і міжнародно-правове забезпечення поглиблення військово-

політичного співробітництва України і Європейського Союзу». 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

Виконані роботи відзначаються актуальністю виконаних розробок в рамках 

цільової комплексної програми. В них робиться аналіз окремих положень 

Конституції України, чинного законодавства та практики його реалізації. 

Рекомендації наукових розробок є корисними для законотворчої діяльності та 

правозастосовчої практики. 

В процесі виконання комплексної цільової програми проводились 

узагальнення практики з актуальних проблем виконавчої  та юрисдикційної 

діяльності. Найважливіші питання обговорювались на засіданнях кафедри, 

зроблені пропозиції по удосконаленню чинного законодавства та практики його 

застосування. Характер останніх проблем обумовив визначення і більш вузьких 

напрямків науково-дослідницької роботи членів кафедри: аналіз проектів 

законодавчих актів; відповіді на запити, що пов’язані з застосуванням 

адміністративного законодавства; опанування дисертаційних робіт, дача 

заключень та підготовка відгуків, рецензій; участь у спеціалізованих Вчених 

радах. Викладачі виступали з лекціями перед працівниками правоохоронних 

органів та органів виконавчої влади, надавали консультації. Кафедра приймала 

активну участь в  підготовці коментарів до положень Конституції та роз'ясненні 

чинного законодавства.  

Всі роботи, що надані викладачами кафедри за звітній період присвячені 

дослідженню найважливіших напрямків в галузі адміністративного права. 

Результати наукових досліджень впроваджені в навчальному процесі для 
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студентів денної та заочної форм навчання з навчальних дисциплін: 

«Адміністративне право», «Митне право України», «Судочинство в 

адміністративних судах», «Публічна служба». «Судовий розгляд справ про 

адміністративні правопорушення», «Розгляд судами адміністративних справ» 

(читалися для слухачів Факультету правосуддя денної та заочної форми навчання), 

а також профіль програми освітнього рівня «магістр» «Публічне адміністрування 

у сфері юстиції» викладається в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції. 

Викладачами кафедри розроблено та впроваджено Сертифікатну освітню 

професійну програму «Медичне право» для студентів денних факультетів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які цікавляться 

правовим регулюванням надання медичних послуг, фармацевтичної діяльності та 

забезпеченням санітарно-епідемілогічного благополуччя в Україні. Програма 

передбачає вивчення таких навчальних дисциплін: «Забезпечення права на 

охорону здоров’я», «Санітарно-епідеміологічний нагляд», «Правове регулювання 

обігу ліків», «Медичні послуги», «Публічні конфлікти у медичній сфері», «Окремі 

види медичної діяльності».  

Викладачі кафедри проводили лекції та практичні заняття з Сертифікатної 

освітньої  програми «Теорія та практика медіації», яка була створена в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого для правників, 

студентів правничих професій з метою освоєння перспективної професії 

«медіатор». 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано 

заявок на видачу охоронних документів, отримано охоронних документів). –  

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна виконаних досліджень полягає в тому, що у результаті 

проведених досліджень сформульовано і введено до наукового обігу ряд нових 

наукових положень, висновків та пропозицій запропонованих авторами робіт: 
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– досліджено та окреслено структуру та повноваження контролюючих органів 

сучасної України з урахуванням специфіки сьогоднішнього етапу 

державотворення. 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; 

– з урахуванням зарубіжного досвіду досліджуються питання функціонування 

та реформування системи публічного адміністрування в Україні; 

– досліджено проблеми застосування митних режимів тимчасового ввезення 

та тимчасового вивезення. Розкрито їх внутрішню будову, порядок реалізації та 
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особливості митних формальностей. Обґрунтовано необхідність визнання товарів, 

поміщених під режими тимчасового ввезення та тимчасового вивезення, такими, 

що перебувають під митним контролем до завершення терміну дії відповідного 

режиму. Систематизовано види порушень митних правил, які можуть бути 

вчинені в процесі реалізації митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового 

вивезення. Обґрунтовано положення щодо доцільності запровадження 

адміністративної відповідальності за зміну стану тимчасово ввезених або 

тимчасово вивезених товарів; 

– проведено комплексне дослідження інституту оскарження в адміністративному 

праві та запропоновано концепцію механізму оскарження, 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;  

– досліджено адміністративно-запобіжні заходи в системі методів 

адміністративного права та з’ясовано порядок їх застосування; 

– досліджено адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

особи, суспільства та держави. Зокрема, вивчено та проаналізовано  новітні 

міжнародні джерела щодо захисту персональних даних; 

– проаналізовано вплив новацій у медичному законодавстві на фармацевтичні 

відносини. Зокрема окреслено проблему відносин, пов’язаних з договорами 

реімбурсації, відносин щодо пільгового надання лікарських засобів, відносин 

щодо закупівлі лікарських засобів за державний кошт, тощо. Зроблено спробу 

систематично викласти інформацію про вплив державної митної справи на обіг 

лікарських засобів в Україні і змін, які відбулись в цьому напрямку за кілька 

останніх років; 

– проведено комплексне дослідження інституту оскарження в 

адміністративному праві та запропоновано концепцію механізму оскарження, який 
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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 ; 

– окреслено проблеми визначення адміністративної юрисдикції та надання 

пропозицій щодо шляхів їх розв’язання; 

– виокремлено види правових відносин, що регламентуються  

адміністративним правом, і наведено їх характеристику; 

– проаналізовано організаційно-правові засади публічного адміністрування у 

сфері культури як складові адміністративно-правового регулювання; 

охарактеризовано систему та повноваження відповідних державних органів, 

визначити принципи їх взаємодії; 

– досліджено юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, порядок 

здійснення судочинства в адміністративних судах. Проаналізовано реалізацію 

юрисдикційних повноважень суб’єктів публічного адміністрування; 

– визначено проблемні питання правового врегулювання взаємовідносин 

органів публічної влади з приватними особами, щодо забезпечення дотримання 

прав особи, зокрема у справах про адміністративні правопорушення; 

– дістало подальше обґрунтування питання щодо розгляду та вирішення 

публічно-правових спорів в окремих категоріях адміністративних справ, виявлено, 

що низка процесуальних механізмів, котрі передбачені Кодексом 

адміністративного судочинства України не мають практичного використання. 

Виявлено прогалини в законодавстві, сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення чинного законодавства з цих питань; 

– 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; 
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– досліджено питання вдосконалення процедури попередження монополізації 

товарних  ринків, зловживання монопольним   (домінуючим)   становищем, 

обмеження конкуренції. У результаті наукових пошуків сформульовано та 

запропоновано низку нових наукових положень та висновків щодо дослідження 

поточного контролю; 

– проаналізовані особливості проходження дипломатичної служби в умовах 

дії сучасних загроз безпеці закордонних дипломатичних установ та їх персоналу. 

Досліджено ротацію як центральну складову кар’єри дипломатичних службовців, 

її сутність та особливості, порядок проведення та ін.; 

– розглянуто адміністративно-правове регулювання земельних відносин в 

Україні, окрему увагу приділено обігу публічної інормації при адміністративно-

правовому регулюванні земельних відносин. Розглянуто інформаційні відносини, 

що підлягають адміністративно-правовому регулюванню в сучасних умовах 

розвитку демократичної України. Визначено роль правосвідомості та правової 

культури в процесі адміністративно-правового регулювання інформаційних 

відносин в умовах сучасності. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів 

та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений проект 

або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

Науково-дослідження кафедри проводились згідно цільової комплексної 

програми: «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у 

функціонуванні механізму публічної влади в Україні», до виконання якої залучені 
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всі викладачі кафедри. В межах цієї програми члени кафедри спрямували свою 

діяльність на підготовку нових законодавчих актів, зауважень до законопроектів, 

надання експертних висновків і спрямування їх до профільних Комітетів 

Верховної Ради України, що вносять суттєві зміни в чинне законодавство. Ці 

проекти неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри у звітному періоді.  

Значною є участь кафедри в законопроектній роботі та експертизі 

нормативно-правових актів. Проф. Битяк Ю.П. та проф. Гаращук В.М. приймали 

участь у розробці проекту Кодексу кримінальних проступків. 

Проф. Битяк Ю.П. брав участь у розробці  науково-практичного коментаря 

до Закону України «Про державну службу», а також брав участь у робочій нараді 

щодо обговорення проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження формули розподілу обсягу видатків загального фонду державного 

бюджету між закладами вищої освіти на підготовку кадрів на умовах державного 

замовлення та забезпечення діяльності їх баз практики». 

До найбільш важливих висновків можна віднести:   

– Висновок на запит Прокуратури України, Ради прокурорів України щодо 

Положення про незалежність прокурора. (проф. Битяк Ю.П., Л.М. Москвич). 

– 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. (проф. Гаращук В.М., ас. Балакарєва І.М.). 

– 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 
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України А. Кожемякіна (проф. Гаращук В.М., доц. Ігнатченко І.Г., ас. Біленська 

Д.О.). 

– 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 (проф. Гаращук 

В.М., доц. Зуй В.В., доц. Рябченко Я.С., ас. Бєлікова М.І.). 

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

внесення змін до деяких нормативних актів у зв’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 (проф. Гаращук В.М.). 

– 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» (проф. Гаращук В.М., доц. Рябченко Я.С., доц. Марченко 

О.О.). 

– 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 
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«Про запобігання корупції» (проф. Гаращук В.М.). 

– 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 (проф. Гаращук В.М.). 

– 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 

(проф. Гаращук В.М.). 

– 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» (проф. Гаращук В.М.). 

  – 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 

(проф. Гаращук В.М.). 

  – Висновок науково-правової експертизи на запит Національної поліції 

України, Департаменту захисту економіки з наступного питання: «Які заходи (дії) 

поліції охоплюються або можуть охоплюватися поняттям «виявлення 

адміністративних правопорушень» в розумінні п. 3 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про 

Національну поліцію» (проф. Гаращук В.М., проф. Матюхіна Н.П., доц. Ковтун 

М.С.) 

  – Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого на 



 

 

31 

проект Закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо розмежування підслідності злочинів, 

вчинених у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, державних 

інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури” та 

проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за злочини вчинені у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку, державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, та відповідальності за пошкодження 

телекомунікаційних мереж” (проф. Гаращук В.М., доц. Соловйова О.М.). 

– Наукова думка фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого на запит Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з приводу надання 

пропозицій та зауважень до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за умисне пошкодження 

об’єктів телекомунікацій, припинення незаконного збагачення за допомогою 

операцій з металобрухтом» (проф. Гаращук В.М., ас. Біленська Д.О.). 

– Наукова думка на запит Міністерства юстиції України фахівців 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого стосовно 

підходів до імплементації положень Конвенції Ради Європи про правопорушення, 

пов’язані з культурними цінностями (проф. Гаращук В.М., доц. Ігнатченко І.Г.). 

 – Наукове тлумачення на запит Головного підрозділу детективів  НАБУ 

України 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 
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корупції», надане фахівцями Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (проф. Гаращук В.М., доц. Соловйова О.М., доц. Ковтун М.С.). 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України (навести перелік). 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Викладачі кафедри приймали участь в якості наукових консультантів 

Міністерства юстиції України, Харківської обласної державної адміністрації та 

Харківської обласної ради, виконавчого комітету Харківської міської ради. 

Проф. Битяк Ю.П. член Науково-консультативної ради при Міністерстві 

юстиції України, а також член виконавчого комітету «Університетського 

консорціуму», членом ради прокурорів України. 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували.  

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

 –  Науковий висновок на запит Конституційного суду України щодо питань, 

порушених у конституційному поданні про відповідність Конституції України 

(конституційність) положень частини другої статті 26 Закону України «Про 

Національну поліцію» (проф. Гаращук В.М., доц. Писаренко Н.Б., ас. Балакарєва 

І.М.).  

– Юридичний аналіз на запит Конституційного Суду України, судді 

Головатого С.П. щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень частини десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (проф. Гаращук В.М., доц. Бойко І.В., доц. Писаренко Н.Б., доц. 

Федчишин С.А.). 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 
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1. 15 грудня 2017 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів». Захід організовано 

кафедрою адміністративного права та кафедрою адміністративного права та 

адміністративної діяльності Університету.  

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 30,7 друк. арк.). 

2. 12-13 квітня 2018 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася II Міжнародна науково-практична конференція 

«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення». Захід організовано кафедрою адміністративного права 

та кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності 

Університету.  

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Матюхіна Н.П., проф. Шульга М.Г., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., доц. 

Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А., доц. Ігнатченко І.Г., доц. Рябченко Я.С., доц. 

Федчишин С.А., доц. Марченко О.О., доц. Ковтун М.С., ас. Біленська Д.О., ас. 

Балакарєва І.М., ас. Зелінська Я.С., ас. Бєлікова М.І. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 27,5 друк. арк.). 

3. 18 травня 2018 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики». Захід 

організовано кафедрою адміністративного права та кафедрою адміністративного 

права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за участю Академії суспільних наук (Республіка Польща, 

м. Лодзь), Факультету права та адміністрації Варшавського університету 

(Республіка Польща, м. Варшава), Слідчо-криміналістичного інституту 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Головного 

управління Європейської поліцейської асоціації України в Харківській області, 

Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 124 Харківської міської ради 

Харківської області. У роботі конференції взяли участь 95 учасників. 

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., , доц. Ігнатченко І.Г. та 

інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 25,0 друк. арк.). 

 4. 18 травня 2018 р. був проведений Всеукраїнський студентський форум 

«Сучасні виміри безпеки». Захід був організований кафедрою адміністративного 

права, кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності  та 

Інститутом підготовки кадрів для  Служби безпеки України. 

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., доц. Ігнатченко І.Г., доц. 

Федчишин С.А., доц. Ковтун М.С. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 12,09 друк. арк.). 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву 

конференції та кількість викладачів, які взяли участь, спочатку виділити 

міжнародні).  

Таблиця № 1. 

 

№ 

п/п 

Термін проведення 

конференції, назва, місто 

Кількість 

викладачів кафедри, які 

взяли участь 
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Міжнародні 

1. 15 грудня 2017 р. IV Міжнародна науково-

практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохороних органів», м. Харків 

5 

2. 14 лютого 2018 р. XVI щорічна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

приватного права», присвячена 96-й річниці з 

дня народження доктора юридичних наук, 

професора В.П. Маслова  

1 

3. 3-4 квітня 2018 р. Міжнародна конференція 

«Права біженців та внутрішньо переміщених 

осіб: кращі європейські практики та шляхи їх 

імплементації», м. Харків 

3 

4. 12-13 квітня 2018 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового 

забезпечення», м. Харків 

11 

5. 23 квітня 2018 р. Міжнарона. науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

судового права», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків. 

1 

6. 18 травня 2018 р. Всеукраїнський 

студентський форум «Сучасні виміри 

безпеки», м. Харків 

1 

7. 18 травня  2018 р. VІ Міжнародна науково-

практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки 

та практики», Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

3 

8.   05-06 липня 2018 р. І Міжнародна науково- 1 
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практична конференція «Публічна служба та 

адміністративне судочинство», Верховний 

Суд, м. Київ 

9. 25-28 вересня 2018 р. ІІ Харківський 

міжнародний юридичний форум, м. Харків 

3 

10. 5-6 жовтня 2018 р. Міжнарожна науково-

практична конференція «Вороновські читання 

(єдність адміністративних та фінансових 

процедур)», м. Львів 

4 

11. 18-19 жовтня 2018 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Кримінально-правове 

регулювання та забезпечення його 

ефективності», м. Харків 

1 

12. 26-27 жовтня 2018 р. ХІ Тодиківські читання 

«Сучасний вимір прав людини: 

конституційний контекст», м. Харків  

1 

Всеукраїнські 

13. 26 лютого 2018 р. круглий стіл «Права 

біженців та внутрішньо переміщених осіб: від 

міжнародної теорії дослідження до вітчизняної 

практики захисту», Національна академія 

правових наук України, м. Харків 

1 

14. 5 березня 2018 р. круглий стіл 

«Адміністративне право для студентів: просто 

і зрозуміло», м. Київ 

1 

15. 19 квітня 2018 р. круглий стіл «Актуальні 

тенденції в розвитку українського медичного 

права», м. Харків 

1 

16. 19-20 вересня 2018 р. другий круглий стіл 

«Адміністративне право : просто і зрозуміло», 

м. Київ  

1 

17. 2 лютого 2018 р. науковий захід, 

організований президією НАПрН  України 

спільно з USAID  

 

1 
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18. 1 березня 2018 р. семінар «Скнилівська справа: 

питання верховенства права та юридичної 

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

доцент, адвокат Світлана Хилюк, Львівський 

національний університет імені Івана Франка), 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Центр дослідження 

верховенства права і релігії за підтримки 

Національної академії правових наук України,  

м. Харків 

1 

19. 2 березня 2018 р. семінар для суддів 

адміністративних судів «Новели Кодексу 

адміністративного судочинства України», 

Харківське регіональне відділення 

Національної школи суддів України, м. Харків 

1 

20. 14 березня 2018 р. семінар для юристів 

професійних спілок вищих навчальних 

закладів «Новели процесуального 

законодавства», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

21. 22 березня 2018 р. семінар Національної 

асоціації адвокатів України для адвокатів 

Харківської області, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

22. 6 квітня 2018 р. семінар «Чи сниться 

верховенство права суддям адміністративних 

судів?» (ключовий спікер - суддя 

Полтавського окружного адміністративного 

суду Людмила Єресько), Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Центр дослідження верховенства 

права і релігії за підтримки Національної 

академії правових наук України, м. Харків 

1 

23. April 17, 2018, Modern jurisprudence of the 

European Union: the interaction of law, rule 

1 
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making and practice, Lublin, Republic of 

Poland  

24.  11 травня 2018 р. 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), 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Центр дослідження 

верховенства права і релігії за підтримки 

Національної академії правових наук України, 

м. Харків 

1 

25. 7 вересня 2018 р. науковий полілог 

«Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності», м. Харків 

1 

26.  19 жовтня 2018 р. регіональний семінар 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів за сприянням Консультативної 

місії Європейського Союзу в Україні  

 

1 

27. 20 жовтня 2018 р. семінар Національної 

асоціації адвокатів України для адвокатів 

Харківської області, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

2 

28.  26-27 жовтня 2018 р. науково-практичний 

семінар «Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення» 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь). 

1. Republic of Poland, Lublin, April 17, 2018. «Modern jurisprudence of the 

European Union: the interaction of law, rule making and practice» (доц. Ковтун М.С.). 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету 

(номер протоколу, дата).  

 1. проф. Шульга М.Г. Правове регулювання митних режимів тимчасового 

ввезення та тимчасового вивезення /   Я.Б. Назарова за наук. ред. М.Г. Шульги / 

9,53 друк. арк. (4,76 друк. арк.) (протокол № 12 від 21.04.2017 р.). 

Вказати монографії опубліковані за кордоном. – 2. 

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., (доц. Писаренко Н.Б. – 1,5 друк. арк.) 

2. 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. 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк).   

Без грифу МОН: 

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018, 446 

с., 25,93 друк. арк. 

 доц. Зима О.Т. – 0,9 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,3 друк. арк. 

2. 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. 
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 доц. Лученко Д.В. – 0,7 друк. арк. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк. арк.) 

Без грифу МОН: 

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., (10,69 друк. арк.)  

 проф. Битяк Ю.П. – 0,5 друк. арк. 

 проф. Гаращук В.М. – 0,25 друк. арк.  

 проф. Матюхіна Н.П. – 0,68 друк. арк.   

 доц. Зуй В.В. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Червякова О.Б. – 0,4 друк. арк.  

 доц. Бойко І.В. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,12 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. – 0,4 друк. арк. 

 доц. Лученко Д.В. – 0,6 друк. арк.  

 доц. Соловйова О.М. – 0,8 друк. арк.  

 доц. Сьоміна В.А. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Ігнатченко І.Г. – 0,2 друк. арк.  

 доц. Рябченко Я.С. – 0,8 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 0,9 друк. арк. 

 доц. Марченко О.О. – 0,3 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,5 друк. арк. 

 ас. Біленська Д.О. – 0,06 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,18 друк. арк. 

    ас. Зелінська Я.С. – 0,2 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,1 друк. арк. 
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    ас. Бєлікова М.І. – 0,06 друк. арк. 

 ас. Сидєльніков Д.О. – 0,06 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, 2017. – 186 с., (10,81 друк. арк.)  

 проф. Битяк Ю.П. – 0,5 друк. арк. 

 проф. Гаращук В.М. – 0,25 друк. арк.  

 проф. Матюхіна Н.П. – 0,68 друк. арк.   

 доц. Зуй В.В. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Червякова О.Б. – 0,4 друк. арк.  

 доц. Бойко І.В. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,12 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. – 0,4 друк. арк. 

 доц. Лученко Д.В. – 0,6 друк. арк.  

 доц. Соловйова О.М. – 0,8 друк. арк.  

 доц. Сьоміна В.А. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Ігнатченко І.Г. – 0,2 друк. арк.  

 доц. Рябченко Я.С. – 0,8 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 1,0 друк. арк. 

 доц. Марченко О.О. – 0,3 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,5 друк. арк. 

 ас. Біленська Д.О. – 0,06 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,2 друк. арк. 

    ас. Зелінська Я.С. – 0,2 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,1 друк. арк. 

    ас. Бєлікова М.І. – 0,1 друк. арк. 

 ас. Сидєльніков Д.О. – 0,06 друк. арк. 
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3. Митне право: конспект лекцій / О.Т. Зима. – Харків: Право, 2018. – 126 с., 

(7,3 друк. арк.) 

4. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. 

– 172 с., (10,46 друк. арк.). 

 проф. Битяк Ю.П. – 0,6 друк. арк. 

 проф. Матюхіна Н.П. – 3,3 друк. арк. 

 доц. Червякова О.Б. – 1,3 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,7 друк. арк. 

 доц. Рябченко Я.С. – 0,5 друк. арк. 

 доц. Федчишин С.А. – 2,2 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 1,5 друк. арк. 

 асп. Редіна П.В. – 0,3 друк. арк. 

5. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, Н.П. 

Матюхіна, С.А. Федчишин; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. – 

260 с., (15,1 друк. арк.). 

 проф. Битяк Ю.П. – 5,0 друк. арк. 

 проф. Матюхіна Н.П. – 5,0 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 5,1 друк. арк. 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 44/23,44 друк. 

арк. з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк. арк.): 3/1,7 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:  

Проф. Битяк Ю.П. опублікував 1 статтю у наукометричній базі даних Scopus 

загальним обсягом 0,5 друк. арк. 
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1. Ю. Битяк, Р. Шаповал, Х. Солнцева Проблемні питання адміністративно-

правового статусу поліції в країнах Балтії (Литва, Латвія, Естонія) / Журнал 

поглиблених досліджень у галузі права та економіки. – Том 9. – Випуск 1 (31). –  

2018. – С. 295-306, 0,5 друк. арк. (Румунія) 

Доц. Федчишин С.А. опублікував 1 статтю у наукометричних базах даних 

Scopus та Web of Science загальним обсягом 2,0 друк. арк. 

1. Установча влада: теорія та практика імплементації в Україні // Російський 

правовий журнал. – 2018. – № 6 (4). – Р. 37-61 (у співавт. з Г. Берченко), 0,8 друк. 

арк.  

Доц. Ковтун М.С. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних Web of 

Science загальним обсягом 0,8 друк. арк. 

1.  Соціальні права після глобальної фінансової кризи: європейський вимір / 

В. І. Ковтун, М. С. Ковтун // Фінансова та кредитна діяльність: проблеми теорії та 

практики. 2018. № 1, 0,4 друк. арк. 

3.4.3. у міжнародній наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web 

of Science) (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:  

Загальна кількість – 13 статей, обсягом –  8,24 друк. арк. 

Доц. Лученко Д.В. опублікував 1 статтю наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща) загальним обсягом 0,6 друк. арк. 

1. 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, 0,6 друк. арк. 

Проф. Битяк Ю.П., доц. Писаренко Н.Б. та доц. Бойко І.В. опублікували 1 

статтю у наукометричних базах EBSCO Publishing, Inc. (США), Index Copernicus 

International (Польща), HeinOnline (США) загальним обсягом 0,5 друк. арк. 

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

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

http://fkd.org.ua/article/view/128234
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Доц. Писаренко Н.Б. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща) загальним обсягом 0,4 друк. арк. 

1. Чи є верховенство права принципом адміністративного судочинства? / Н. 

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

Доц. Писаренко Н.Б. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща) загальним обсягом 0,6 друк. арк. 

1. 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.  

Доц. Писаренко Н.Б. опублікувала 1 статтю у наукометричних базах даних 

Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline (США) загальним обсягом 

0,7 друк. арк. 

1. Процесуальні правові відносини в структурі предмета 

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

2018. – № 2 (21), 0,7 друк. арк.  

Доц. Бойко І.В. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща) загальним обсягом 0,7 друк. арк. 

1. Учасники адміністративної процедури // Державне будівництво та місцеве 

самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – 

Вип. 34. 

Доц. Бойко І.В. та доц. Соловйова О.М. опублікували 2 статті у 

наукометричній базі даних Index Copernicus International (Польща) загальним 

обсягом 1,6 друк. арк. 

1. Бойко І.В., Соловйова О.М. Право на охорону здоров’я: деякі проблеми 

забезпечення й захисту // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юрид. науки. – 2017. – Випуск 5. Том 1, 0,8 друк. арк. 

 2. Бойко І.В., Соловйова О.М. Законодавство про адміністративну 

процедуру // Науковий збірник Дніпровського національного університету імені 
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Олеся Гончара. Юридичний факультет. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. – 2017. – Випуск 5, 0,8 друк арк. 

Доц. Ігнатченко І.Г. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща) загальним обсягом 1,0 друк. арк. 

1. Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки України як 

складники адміністративно-правового регулювання. Підприємництво 

господарство і право. 2018. № 4, 1,0 друк. арк. 

Доц. Федчишин С.А. опублікував 1 статтю у наукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща) загальним обсягом 0,54 друк. арк. 

1. Ротація у дипломатичній службі України: сутність та ознаки // 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2018. – № 4, 0,54 друк. арк. 

Доц. Марченко О.О. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних 

Index Copernicus загальним обсягом 0,8 друк. арк. 

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

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

Доц. Ковтун М.С. опублікувала 2 статті у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща) загальним обсягом 0,8 друк. арк. 

1. Відкриті дані в Україні: сутність та стан розвитку. / М. С. Ковтун, Н. О.   

Хрякова // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. С.66-73. URL : 

http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf  0,4 друк.арк.  

2. Втручання органів державної влади у приватне життя особи: 

адміністративно-правовий аспект. / М. С. Ковтун, В. А. Сокуренко //  Форум 

права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 2. 142–150. URL: 

http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf. 0,4 друк. арк.  

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science)  

http://forumprava.pp.ua/files/066-073-2018-2----------,---------10-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/142-150-2018-2-------------,--------19-.pdf
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Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

№

 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Статті 

1

1. 

Bytiak I., 

Shapoval R., 

Khrystynchenko 

N., Solntseva K.  

Problematic issues of the 

administrative and legal 

status of the police in the 

Baltic states 

Journal of Advanced 

Research in law and 

Economics (Lithuania, 

Latvia, Estonia) 

Vol 9 No 1 

(2018): JARLE 

Volume IX 

Issue 1(31). Р. 

295-306 

2

2. 

Fedchyshyn S., 

Berchenko H. 

Constituent Power: The 

Theory and Practice of Its 

Implementation in Ukraine 

Russian Law Journal № 6 (4). Р. 37-

61 

3

3. 

Kovtun М. S., 

Kovtun V. I. 
Social rights after the 

global financial crisis: 

european dimension  

Financial and credit 

activity: problems of 

theory and practice. 

№ 1. P. 426-

433. 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монографії Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підруч

ники 

та 

навчал

ьні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники без 

грифу МОН 

Збірни

ки 

нормат

ивної 

літерат

ури 

Коде

кси, 

коме

нтарі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

82/94,52 3/7,36 44/23,44 28/7,46 - 7/56,26 - 0 5,56 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

Всі викладачі кафедри мають  достатню кількість публікацій. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу 

http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://fkd.org.ua/article/view/128234
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та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Викладачі виступають з лекціями та повідомленнями перед депутатами, 

співробітниками апаратів державних органів, слухачами Інституту підвищення 

кваліфікації, де було проведено 12 лекцій з адміністративно-правових питань.   

 Участь в лекційній роботі: 

 Проф. Гаращук В.М. прочитав  2 лекції перед слухачами навчально-

практичного семінару працівників прокуратури Харківської обл. з питань протидії 

корупції.  

Проф. Битяк Ю.П. прочитав 3 лекції для практичних працівників Служби 

Безпеки України з історії університету. 

Проф. Матюхіна Н.П. брала участь у роботі Постійно діючого науково-

практичного семінару «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». Зокрема, була прочитана лекція на 

тему: «Військові формування як складова сектору безпеки і оборони України». 

Проф. Шульга М.Г. прочитала 4 лекції в Інституті підвищення кваліфікації 

слідчих Служби Безпеки України за темою «Митні режими» та «Адміністративна 

відповідальність за порушення митних правил». 

Доц.  Писаренко Н.Б. прочитала  2 лекції в Інституті підвищення 

кваліфікації для працівників Служби Безпеки України. 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно 

перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, 

вказати на їх практичне значення, коротко). 

Було проведено аналіз та вивчення практики з таких питань: 
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 – «Щодо узагальнення практики реєстрації статутів релігійних громад 

Харківської області» – Сектор у справах релігій Харківської обласної державної 

адміністрації (доц. Ігнатченко І.Г., ас. Біленська Д.О.). 

– «Щодо узагальнення стану управління міграційним процесом в 

Харківській області» у Головному управлінні Державної міграційної служби 

України в Харківській області (доц. Червякова О.Б., асп. Сверлович О.В.).  

 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

 – Правове роз’яснення на запит Прокуратури Харківської області щодо 

наявності, при наданні відповіді за вказаними заявами процесуальним керівником 

та керівником прокуратури про відсутність підстав внесення до ЄРДР у 

відношенні себе та інших учасників провадження, конфлікту інтересів та складу 

адміністративного правопорушення передбаченого ст. 172-7 КУпАП (проф. 

Гаращук В.М., доц. Червякова О.Б., доц. Ковтун М.С.). 

– Наукова думка  на запит Генеральної прокуратури з таких питань: чи є 

ПАТ «Укрзалізниця» юридичною особою публічного права згідно з вимогами 

чинного законодавства; чи є посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» суб’єктами 

декларування у розумінні ЗУ «Про запобігання корупції» (проф. Гаращук В.М.,  

проф. Задихайло Д.В.). 

– 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» (проф. Гаращук В.М., проф. 

Матюхіна Н.П., доц. Ковтун М.С.). 

– 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 
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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” (проф. Гаращук В.М., ас. Біленська Д.О.). 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

Викладачі кафедри приймали участь в якості наукових консультантів 

Міністерства юстиції України, Вищого адміністративного суду України, 

Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради, 

виконавчого комітету Харківської міської ради.  

Проф. Битяк Ю.П. приймав участь у нарадах, які проводилися органами 

місцевого самоврядування міста Харкова та області, Харківської обласної 

державної адміністрації, органами прокуратури Харківської області, тощо.  

Кафедра регулярно, відповідно до отриманих запитів, роз’яснює чинне 

законодавство депутатам, працівникам правоохоронних органів, фахівцям 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.  

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

Засновниками наукової школи адміністративного права є професори О.М. 

Якуба, Р.С. Павловський, Ю.П. Битяк., В.М. Гаращук. Основні напрями наукових 

розробок школи адміністративного права стосуються проблемних питань 

Загальної та Особливої частин адміністративного права: адміністративно-

правового статусу громадян України, функцій, форм та методів державного 
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управління, державної служби та кадрової структури апарату органів виконавчої 

влади, адміністративного примусу і відповідальності за адміністративним правом, 

митного законодавства, адміністративного процесу, адміністративної юстиції та 

судочинства в Україні, здійснення контролю і нагляду в державному управлінні, 

управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-

політичною діяльністю. Кафедра адміністративного права проводить 

дослідницьку роботу за науковим напрямком «Проблеми формування правової 

держави та народовладдя (історія, теорія, практика)». Науковцями школи 

досліджуються питання щодо оскарження нормативно-правових актів в порядку 

адміністративного судочинства, застосування державного примусу в 

адміністративному судочинстві, адміністративно-правового статусу суб’єктів 

забезпечення державної безпеки України, дипломатичного представництва за 

кордоном тощо. 

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом академіка Академії 

правових наук України, доктора юридичних наук, професора Битяка Ю.П. та член-

кореспондента Академії правових наук України, доктора юридичних наук, 

професора Гаращука В.М. Головним напрямом досліджень є забезпечення прав та 

свобод громадян в сфері державного управління, адміністративної 

відповідальності та адміністративного судочинства, митного законодавства, 

контролю та нагляду в державному управлінні. Активно працюють з аспірантами 

та здобувачами кафедри по підготовці кандидатських дисертацій проф. Битяк 

Ю.П., проф. Гаращук В.М., проф. Матюхіна Н.П., доц. Червякова О.Б., доц. 

Лученко Д.В., доц. Бойко І.В., доц. Писаренко Н.Б.  

На кафедрі навчається 1 аспірант денної форми навчання Ус М.В. (наук. кер. 

доц. Рябченко Я.С.) та 6 аспірантів заочної форми навчання: Полях Н.А. (наук. 

кер. доц. Лученко Д.В.), Калантай М.В. (наук. кер. проф. Гаращук В.М.) – 3 рік 

навчання; Редіна П.В. (наук. кер. проф. Матюхіна Н.П.), Сверлович О.В. (наук. 
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кер. доц. Червякова О.Б.) – 2 рік навчання; Сергєєва А.Ю. (наук. кер. доц. Лученко 

Д.В.), Хохлова А.О. (наук. кер. доц. Лученко Д.В.) – 1 рік навчання. 

 В 2018 році на кафедрі було захищено 1 докторську та 3 кандидатські 

дисертації: 

Докторська: 

1. «Інститут оскарження в адміністративному праві» доцент Лученко Д.В. 

(наук. консультант проф. Битяк Ю.П.). 

 

Кандидатські: 

1. «Організаційно-правові засади діяльності громадських формувань з 

охорони правопорядку» здобувач Слободенюк І.В. (наук. керівник проф. Гаращук 

В.М.). 

2. «Виконання судових рішень в адміністративних справах» здобувач 

Зеленов А.С. (наук. керівник доц. Бойко І.В.). 

3. «Органи і посадові особи Національної поліції як сторона у справах, що 

розглядаються адміністративними судами» здобувач Бударний О.В. (наук. 

керівник доц. Лученко Д.В.). 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Було надано 3 відгуки на докторську дисертацію та 7 відгуків на 7 

кандидатських дисертацій. 

Докторські: 

Проф. Гаращук В.М. – 2 

 1. Чорна А.М. «Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав 

суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування». 



 

 

52 

 2. Аверочкіна Т.В. «Адміністративна юрисдикція України в прибережних 

водах». 

доц. Лученко Д.В. – 1 

1. Губанова Т.О. «Адміністративно-правові засади організації та 

функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження». 

Кандидатські: 

доц. Зуй В.В. – 1 

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

транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні». 

доц. Лученко Д.В. – 3 

1. Боровіков Г.М. «Адміністративно - правові відносини в сфері перевезення 

вантажів морським транспортом». 

2. Вітка А.Л. «Публічне адміністрування у сфері забезпечення енергетичної 

безпеки держави». 

3. Головка В.В. «Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

громадянами України права на участь в управлінні державними справами» 

доц. Соловйова О.М. – 1 

1. Баженова А.А.  «Адміністративно-правове регулювання ліцензування 

господарської діяльності». 

доц. Рябченко Я.С. – 2 

1. Полтавець А.А. «Військово-цивільна адміністрація як суб’єкт 

публічного управління». 

2. Прудник С.В. «Адміністративно-правові засоби забезпечення 

екологічної безпеки в Україні». 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Було підготовлено 17 відгуків на автореферати – 5 докторської та 12 

кандидатських дисертацій. 
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 Докторські: 

Проф. Гаращук В.М. – 4 

1. Кушнір С.М. «Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: 

організаційно-правовий аспект». 

2. Миколенко О.М. «Функції адміністративно-деліктного права 

(теоретико-правовий аспект)». 

3. Легеза Ю.О. «Адміністративно-правові засади публічного управління 

у сфері використання природних ресурсів». 

4. Золотарьова Н. І. «Адміністративна діяльність правоохоронних органів з 

охорони навколишнього природного середовища: теорія та практика». 

Проф. Шульга М.Г. – 1 

1. Прокопенко В.В. «Митні формальності на транспорті в Україні та їх 

адаптація до міжнародних митних правил та стандартів». 

Кандидатські: 

Проф. Гаращук В.М. – 5 

1. Іванова С.С. «Податково-правовий статус само зайнятих осіб в 

Україні». 

2. Околович М.Є. «Адміністративно-правове регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування». 

3. Поліщук Я.В. «Ставка податків і зборів: правова природа та 

класифікація». 

4. Чорний О.А. «Принципи фіскальної діяльності у фінансово-правовому 

регулюванні». 

5. Уварова С.В. «Адміністративно-правовий статус учасників 

виконавчого провадження в Україні». 

Проф. Матюхіна Н.П. – 1 

1. Косяченко К.Е. «Фінансово-правовий статус бюджетних установ в 

Україні» . 
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Проф. Шульга М.Г. – 1 

 1. Герман О.О. «Митні формальності щодо автомобільних транспортних 

засобів». 

Доц. Бойко І.В. – 1 

1. Терещук О.А. «Адміністративно-правова характеристика делегування 

повноважень в діяльності органів публічної адміністрації».  

 

 

Доц. Лученко Д.В. – 3 

1. Рибак К.О. «Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання». 

2. Пищида В.М. «Особливості судового розгляду спорів пов’язаних з 

використанням та розпорядженням публічним майном». 

3. Надьон  О.В. «Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки 

банків України». 

Доц. Писаренко Н.Б. – 1 

1. Труш М.І. «Судове рішення в адміністративному процесі». 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

За наявності відповідних звернень кафедра регулярно роз'яснює чинне 

законодавство депутатам, працівникам правоохоронних органів, фахівцям 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

 Професор Битяк Ю.П. неодноразово надавав коментарі з різних питань в 

газеті «Vivat Lex» Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 
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На сторінках газети «Время» проф. Гаращук В.М. надав роз’яснення 

стосовно проекту Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні». 

6.2. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 

друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації. –  

6.3. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його виконанням. 

Викладачі виступають з лекціями та повідомленнями перед депутатами, 

співробітниками апаратів виконавчої влади, слухачами Інституту післядипломної 

освіти.  

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні. –  

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Кафедра приділяє серйозну увагу  організації науково-дослідницької роботі 

студентських наукових гуртків з адміністративного права. В студентських 

наукових гуртках працюють студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денних факультетів. 

Проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., доц. Рябченко 

Я.С. керують студентським науковим гуртком. В ньому приймають участь 

студенти всіх інститутів та факультетів. Під їх керівництвом студенти беруть 

участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, 

які проводяться в Університеті та за його межами.  За звітний рік проведено 12 

засідань на яких заслухано 36 доповідей. 

Засідання гуртків проводяться у залежності від підготовки доповідей. 

Кафедра постійно тримає у полі зору процес залучення нових членів до 
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студентського наукового гуртка, пояснюючи їм значення наукової роботи як для 

особистого професійного розвитку, так і для правознавства та вдосконалення 

юридичної практики. 

Студенти денних факультетів приймають участь в проведенні науково-

дослідних робіт, узагальненні правозастосовчої практики.  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк. арк.  

Під керівництвом викладачів кафедри студентами були опубліковано 

самостійно 150 публікацій обсягом 30,25 друк. арк.  

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк. –  

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

Проф. Битяк Ю.П. член редакційних колегій журналу «Право України, 

збірника «Вісник Національної Академії правових наук України». Головний 

редактор збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

 Проф. Битяк Ю.П. та проф. Гаращук В.М.  члени редколегії  

Республіканського міжвідомчого наукового збірника Національної юридичної 

академії ім. Ярослава Мудрого «Проблеми законності».  

Проф. Гаращук В.М.  член редколегії наукових збірників «Вісник 

Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

Проф. Матюхіна Н.П. член редколегії електронного наукового фахового 

видання «Теорія і практика правознавства» Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого. 
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Доц. Лученко Д.В. член редколегії науково-практичного юридичного 

журналу «Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

1. Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (Указ Президента України 

№214/2018 від 23.07.2018 р.) (проф. Битяк Ю.П.). 

2. 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.) (проф. Гаращук В.М.). 

3. Подяка від Харківського міського голови за багаторічну сумлінну й 

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

міста Харкова та з нагоди Дня університету (проф. Шульга М.Г.). 

4. 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 (доц. Зуй В.В.). 

5. 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 (доц. Лученко Д.В.). 

6. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і 

видання підручників для студентів юридичних спеціальностей закладів вищої 

освіти» (доц. Писаренко Н.Б., доц. Бойко І.В., доц. Сьоміна В.А., доц. Рябченко 

Я.С., доц. Марченко О.О., ас. Балакарєва І.М., ас. Зелінська Я.С.). 

7. Certificate of participant ХIII Institutional Study Visit Council of Europe, 

European Court of Human Rights, European Parliament, European Commission (доц. 

Соловйова О.М., доц. Ковтун М.С.). 
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8. Подяка за активну участь у VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (18 

травня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків) (доц. Ігнатченко І.Г.).  

9. Диплом переможця І Всеукраїнського конкурсу молодих вчених на кращу 

наукову роботу з проблем службового права (01.10.17-01.12.2017) у секції «Наукова 

робота молодого вченого» (Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем 

службового права Національної академії правових наук України, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого та ін.) (доц. Федчишин С.А.). 

10. Почесна грамота Ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, та з нагоди святкування 

Дня юриста (доц. Ковтун М.С.). 

11. Сertificate of participation in the International scientific conference  «Modern 

jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» 

Lublin, Republic of Poland (доц. Ковтун М.С.). 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

В 2018 році проф. Битяком Ю.П. брав участь в підписанні меморандуму про 

створення Балтійсько-Українського центру освіти, досліджень та інновацій між 

Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та 

Університетом Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) (24 травня 2018 р.). 

Проф. Битяк Ю.П. брав участь у підготовці та проведенні ІІ Харківського 

міжнародного юридичного форуму за підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID), Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), 

Фонду Конрада Аденауера, Міжнародного Вишеградського фонду та Уряду 

Нідерландів, міжнародних громадських організацій – словацької неурядової 
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організації SME SPOLU, Глобальної асоціації дослідників бізнесу і прав людини. 

В роботі чотирьох панельних дискусій взяли участь відомі дослідники та практики 

із США, Німеччини, Італії, Швейцарії, Литви, Естонії, Польщі й інших держав 

(загалом 20 країн), співробітники представництва ЄС, місій ОБСЄ й ОСЕР 

(Харків, 25-28 вересня 2018 р.). 

За участю проф. Битяка Ю.П. було проведено спільне засідання вченої ради 

Університету та Сенату Університету Миколаса Ромеріса (Литва) (27 вересня 2018 

р.). 

Професори кафедри Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Матюхіна Н.П. та доц. 

Лученко Д.В. є членами спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій.   

1. Проф. Битяк Ю.П. заступник голови спеціалізованої вченої ради 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого: Д. 64.086.01, член 

Харківської регіональної Ради, член Ради прокурорів. 

2. Проф. Гаращук В.М. член спеціалізованої вченої ради Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого: Д 64.086.01.  

3. Проф. Матюхіна Н.П. вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д. 64.086.03, а 

також член спеціалізованої вченої ради: Д 64.086.01. 

4. Доц. Лученко Д.В. член спеціалізованої  вченої ради Запорізького 

національного університету:  Д 17.051.07. 

 

Завідувач кафедри 

адміністративного права,  

професор          В.М. Гаращук 


