
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 рік 
 
1. Богуцький Володимир Володимирович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Оптимальність 

правових актів органів виконавчої влади», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Оптимальність 

правових актів органів виконавчої влади», 9,2 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) –  
розділ монографії. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – визначено критерії оптимальності 
правових актів органів виконавчої влади. 

5. - 
6. Зв’язок з практикою: 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – прочитано 4 лекції: 
1) прочитано 1 лекцію для працівників Прокуратури Івано-Франківської області на 

тему «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» (серпень 2019 р.);  
2) прочитано 1 лекцію для працівників Прокуратури Запорізької області на тему 

«Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» (липень 2019 р.); 
3) прочитано 2 лекції для  працівників державного підприємства НАЕК 

«Енергоатом» на тему: «Особливості порядку подання декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та «Особливості 
врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування» (квітень 219 р.). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Підготував відповіді на запити: 
Верховного Суду України 
Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік О.М. 

щодо питань, які виникли при розгляді справи № 14-3цс19 (спільно доц. Мех Ю.В., 
травень 2019 р.); 

Конституційного Суду України 
Висновок у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України (вх. 

№ 3/5380 від 29.08.2019 р.) щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частини першої, пункту 1 частини третьої статті 11 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-
VIII (проф. Коваленко Л.П., доц. Богуцький В.В., листопад 2019 р.); 

Департаменту публічного права, Міністерства юстиції України.  
Науковий висновок стосовно визначення правового статусу міністерств з 

урахуванням досвіду провідних європейських держав у питанні визначення правового 
статусу органів, які здійснюють функції центральних органів виконавчої влади у цих 
країнах ( спільно з проф. Коваленко Л.П., жовтень 2019 р.). 

7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 
1. Конференція «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку 

держави» (м. Харків, 30 листопада 2019 року, Український дім). 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
 Колективна монографія: 
Право на проходження військової служби у контексті забезпечення воєнної безпеки 

сучасної держави: монографія / В.В. Богуцький, Є.І. Григоренко, Я.О. Григоренко – Х: 
Юрайт, 2019. – 274 с. (всього .. друк.арк.) (особисто 9,00 друк.арк.). 

Тези: 
1. Богуцький В.В. Правове регулювання застосування паспорту громадянина України 

// Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези 
доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. 
нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків, 2018. – С. 
26-27. (0,2 друк.арк.). 

10. - 
11. - 
12. - 
13. - 
14. - 
15. - 
16. - 
17. - 
18. - 

 
К.ю.н., доцент                    В.В. Богуцький 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 26 листопада 2019 р. Протокол № 5. 
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Додаток № 1 до звіту Богуцького В.В. 

№ 
з/п 

Назва виду роботи Години 

6  Право на проходження військової служби у контексті забезпечення воєнної 
безпеки сучасної держави: монографія / В.В. Богуцький, Є.І. Григоренко, Я.О. 
Григоренко – Х: Юрайт, 2019. – 274 с. (всього 18,45 друк.арк.) (особисто 9,00 
друк.арк.). 

900 

14 Правове регулювання застосування паспорту громадянина України // Сучасні 
проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – 
Харків, 2018. – С. 26-27. 

40 

20 Верховний Суд України 

Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік 
О.М. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 14-3цс19 (спільно с доц. 
Мех Ю.В., травень 2019 р.). 

50 

20 Конституційний Суд України 

Висновок у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України 
(вх. № 3/5380 від 29.08.2019 р.) щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частини першої, пункту 1 частини третьої статті 
11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 
року № 794-VIII ( спільно з проф. Коваленко Л.П., листопад 2019 р.). 

50 

20 Департаменту публічного права, Міністерства юстиції України 
Науковий висновок стосовно визначення правового статусу міністерств з 
урахуванням досвіду провідних європейських держав у питанні визначення 
правового статусу органів, які здійснюють функції центральних органів 
виконавчої влади у цих країнах ( спільно з проф. Коваленко Л.П., жовтень 2019 
р.). 

50 

 ВСЬОГО: 1090 

 

 
 

 

 


