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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 рік 
 

1. Настюк Василь Якович. 
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та 

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

діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану», 2,0 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Адміністративна 

діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану»  5,65 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 
–  розділи підручника, монографії, наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів –  досліджено спеціальний правовий 

статус органів внутрішніх справ та надано пропозиції по удосконаленню чинного 
законодавства. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. – 
5.2. – 
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – є членом 

науково-консультативної ради при Верховному Суді України (за адміністративно-
правовою спеціалізацією). 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1.   Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень - спільно з ас. Сайчук О.К. проведено узагальнення 
правозастосовчої практики щодо публічного адміністрування електронних сервісів в 
Україні у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської 
міської ради. 

6.2. – 
6.3. – 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам - прочитана лекція для практичних 

працівників державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» на тему: 
«Адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції» (квітень, 2019 р.). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
 Національний банк України. Науково-правовий експертний висновок                        
№ ч34/2019 щодо питання можливості встановлення заборони першому заступнику 
Голови Національного банку України брати участь в роботі та засіданнях Правління 
НБУ, вчиняти та/або виконувати всі та будь-які дії (діяльність), пов’язані (пов’язану) з 
виконанням та/або здійсненням повноважень на цій посаді (червень 2019 р.). 
 Національний банк України. Науково-правовий експертний висновок щодо 
повноважень Національного банку України зі скасування реєстрації платіжної системи 
на підставі документально підтвердженої інформації Служби безпеки України про те, 
що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній 
безпеці України (червень 2019 р.). 
  Товариство з обмеженою відповідальністю «Астерс консалт». Науково-
правовий експертний висновок щодо правової природи договору, укладеного відповідно 
до вимог статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» (жовтень 2019 р.). 
7. - 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 10 грудня 2018 р.). 

2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування у 
сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 15 лютого 2019 р.). 

3. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 18-19 квітня 2019 р.). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
адміністративного-правової науки» (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського, 
м. Харків, 26 вересня 2019 р.) 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Підручники: 
 1. Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. Новіков 
та ін.]; ; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. – 296 с. (підрозділи 1.2-1.3 
розд. 1, підрозд. 12.1 розд. 12 у співавт. з Мартиновським В.В.), (всього 18,5 друк.арк., 
особисто 1,0 друк.арк.). 

2. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : підручник / В. Я. 
Настюк, О. Ю. Синявська, В. В. Мартиновський та ін. ; за заг. ред. В. Я. Настюк. – 
Харків : Право, 2019. – 512 с. (вступ, розд. 9 параг. 1), (всього 32 друк.арк., особисто 1,5 
друк.арк.). 
Колективна монографія: 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні: 
колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Приймаченка. – Дніпро : Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. – 272 с. (С. 7-31), (всього 15,81 друк. арк., особисто 1,4 друк.арк.). 
Статті: 

1. Настюк В.Я. Проблемні питання визначення критеріїв оцінки діяльності 
правоохоронних органів // Правові засади діяльності правоохоронних органів  (10 грудня 
2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
Збірник статей, тез наукових доповідей та повідомлень за матеріалами V 
Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 
28 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Є.О. Алісов,  В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Ю.В. 
Мех та ін. – Харків: «Точка», 2018. – С. 76-78. (0,4 друк.арк.). 

2. Nastyuk V.Y. On the question of the administrative and legal status of subjects of 
state security // Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18-19 
квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VII 
Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 
31 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 
2019 – С. 26-28. (0,4 друк.арк.). 
Тези: 

1. Настюк В.Я. Проблеми реалізації права на охорону здоров’я наркозалежних 
осіб в Україні // Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові 
аспекти (15 лютого 2019 року, м. Харків) : збірник наукових праць ІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції; Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого / Ред.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. – Х.: ФОН 
Бровін О.В., 2019. – С. 8-14. (0,2 друк.арк.). 
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2. Nastyuk V.Y., Shapoval R.V. Some issues of administrative and territorial reform in 

Ukraine: foreign experience // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 
проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. 
Федчишин]. – Харків : Право, 2019. – С. 189-192. (0,1 друк.арк.). 

3.  Настюк В.Я., Мех Ю.В. Окремі питання становлення державно-приватного 
партнерства в секторі безпеки України (організаційно-правовий аспект) // Правове 
забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 
вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 
р. / редкол.: С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 10. – С. 28-
32. (0,1 друк.арк.). 

4. Настюк В.Я., Шевчук О.М. До питання законодавчого регулювання судового 
оскарження рішення, дії або бездіяльності органів доходів і зборів // Актуальні 
проблеми судового права : матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. 
проф. І.Є. Марочкіна (Харків 31 трав. 2019 р.) / редкол.: Л.М. Москвич та ін. – Харків : 
Право, 2019. – С. 125-131. (0,1 друк.арк.). 

5. Настюк В.Я., Мартиновський В.В. Проблеми визначення підстав 
адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією 
// Актуальні проблеми адміністративного-правової науки (до 95-річчя з дня народження 
Р.С. Павловського): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Харків, 26 вересня 2019 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019 р. – С. 130-133. 
(0,1 друк.арк.). 

6. Настюк В.Я., Белєвцева В.В. Особливості правових режимів забезпечення 
кібербезпеки в Україні // Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного 
реагування : матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму 
«Право», м. Харків, 26 верес. 2019 р. / редкол.: В.Я. Тацій, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін, 
О.В. Талвожанський. – Харків : Право, 2019. – С. 91-95. (0,1 друк.арк.). 

7. Настюк В.Я., До питання системи гарантій прав мігрантів // Всеукраїнська 
науково-практична конференція  «Актуальні проблеми національного законодавства» 
(28 листопада 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький). – С. 67-76. (0,25 друк. арк.) 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - є членом 
редакційної колегії збірників наукових праць «Вісник  Національної академії правових 
наук України», «Проблеми законності» та юридичного наукового журналу «LEX 
PORTUS». 
11. Вказати членом яких спеціалізованої вчених ради ви є - член спеціалізованої вченої 
ради Національного  юридичного університету імені Ярослава Мудрого Д. 64.086.01. 
12. - 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: 
 Підготовлено  відгуків на автореферати дисертацій: 
 докторські: 

1.  Чорної Вікторії Григорівни «Обмеження в адміністративному праві» (січень 
2019 р.); 

2. Жукова Сергія Вікторовича «Адміністративно-правове забезпечення 
доброчесності суддів: проблеми теорії та практики» (травень 2019 р.); 

3. Подоляки Сергія Анатолійовича «Адміністративно-правове забезпечення 
протидії корупції в органах прокуратури України» (вересень 2019 р.) 
 кандидатські: 

1. Бикова Ігоря Олеговича «Адміністративно-правове забезпечення наближення 
законодавства України до стандартів ЄС» (вересень 2019 р.); 
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2. Брачук Анастасії Олегівни «Реалізація принципу сприяння торгівлі у митному 

законодавстві» (вересень 2019 р.); 
14. - 
15. - 
16. - 
17. - 
18. Отримав Грамоту Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної 
адміністрації (травень 2019 р.). 

 
Д.ю.н., професор        В.Я. Настюк 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 26 листопада 2019 р. Протокол № 5. 
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Додаток № 1 до звіту Настюка В.Я. 

№ 
з/п 

Назва виду роботи Години 

4 Проблемні питання визначення критеріїв оцінки діяльності 
правоохоронних органів // Правові засади діяльності правоохоронних 
органів  (10 грудня 2018 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник статей, тез наукових доповідей та 
повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної 
конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 28 / Редкол.: Ю.П. 
Битяк, А.П. Гетьман, Є.О. Алісов,  В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Ю.В. Мех 
та ін. – Харків: «Точка», 2018. – С. 76-78. (0,4 друк.арк.). 

32 

4 On the question of the administrative and legal status of subjects of state 
security // Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики 
(18-19 квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та 
повідомлень за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної 
конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 / Редкол.: Ю.П. 
Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019 – 
С. 26-28. (0,4 друк.арк.). 

32 

6 Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні: 
колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Приймаченка. – Дніпро : 
Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 272 с. (С. 7-31), (всього 15,81 друк. 
арк., особисто 1,4 друк.арк.). 

140 

7 Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. 
Новіков та ін.]; ; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. – 296 
с. (підрозділи 1.2-1.3 розд. 1, підрозд. 12.1 розд. 12 у співавт. з 
Мартиновським В.В.), (всього 18,5 друк.арк., особисто 1,0 друк.арк.). 

50 

7 Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : підручник / 
В. Я. Настюк, О. Ю. Синявська, В. В. Мартиновський та ін. ; за заг. ред. В. 
Я. Настюк. – Харків : Право, 2019. – 512 с. (вступ, розд. 9 параг. 1), (всього 
32 друк.арк., особисто 1,5 друк.арк.). 

75 

15 Проблеми реалізації права на охорону здоров’я наркозалежних осіб в 
Україні // Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-
правові аспекти (15 лютого 2019 року, м. Харків) : збірник наукових праць 
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції; Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Ред.: Ю.П. Битяк, А.П. 
Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. – Х.: ФОН Бровін О.В., 2019. – 
С. 8-14. (0,2 друк.арк.). 

20 

17 Nastyuk V.Y., Shapoval R.V. Some issues of administrative and territorial 
reform in Ukraine: foreign experience // Публічне адміністрування в умовах 
змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. 
наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 
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