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1. Сайчук Оксана Костянтинівна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності (0,5 ставки, за сумісництвом). 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – не 

запланована. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Публічне 

адміністрування електронних сервісів в Україні» 0,8 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 
та ін.) – стаття, тези. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів – вивчення правової природи 

електронних сервісів. 
5. - 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1.  Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень – проведено узагальнення 
правозастосовчої практики щодо публічного адміністрування електронних сервісів 
в Україні у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку 
Харківської міської ради (спільно з проф. Настюком В.Я.). 

6.2. – 
6.3. – 
6.4. – 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

 Підготувала висновок на запит Верховного Суду: 
1. Науковий висновок на звернення судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного Суду Могильного О.П. щодо можливості, обов’язковості і 
альтернативності застосування одночасно двох видів юридичної відповідальності 
за одне й те саме правопорушення у справі № 51-2245км18 (грудень 2018 р.). 
7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 

1. Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти 
(Харків, 15 лютого 2019 р.) 

2. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (Харків, 18-19 
квітня 2019 р.) 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Статті: 
 Сайчук О.К. Деякі питання публічного адміністрування електронних сервісів 
в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 235–237. (0,4 друк.арк.). 
Тези: 
 Сайчук О.К. Роль "електронної митниці" на шляху реалізації державної 
митної справи // 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. 45-47. (0,2 
друк.арк.). 
 Сайчук О.К. Можливі напрями вдосконалення законодавства про 
відповідальність за правопорушення у сфері надання адміністративних послуг. 
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: матеріали VІІ 
міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків. 2019. С. 256–
259. (0,2 друк.арк.). 
10. – 
11. – 
12. – 
13. –  
14. – 
15. – 
16. – 
17. – 
18. – 
 

К.ю.н., асистент       О.К. Сайчук 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності 26 листопада 2019 р. Протокол № 5. 
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15 Сайчук О.К. Роль "електронної митниці" на шляху реалізації державної 
митної справи // 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. 45-47. 
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15 Сайчук О.К. Можливі напрями вдосконалення законодавства про 
відповідальність за правопорушення у сфері надання адміністративних 
послуг. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: 
матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). 
Харків. 2019. С. 256–259. 
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17 V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Кириченко К.С. – студентка 2 курсу 4 групи, Міжнародно-правового 
факультету, «Модернізація публічного врядування: імплементація 
концепції «good governance» в Україні». 

20 

17 V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Рижкова Ю.А. – студентка 2 курсу 4 групи, Міжнародно-правового 
факультету, «Особливості заходів адміністративного припинення 
правопорушень». 

20 

17 V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Більченко А.Г. – студентка 2 курсу 4 групи, Міжнародно-правового 
факультету, «Роль органів виконавчої влади у сфері забезпечення 
функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування». 

20 

17 V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Рись Є.В. – студентка 2 курсу 4 групи, Міжнародно-правового 
факультету, «Особливості адміністративно-правової відповідальності в 
сфері інтелектуальної власності». 

20 

17 V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Мешій М.С. – студент 2 курсу 1 групи, Фінансово-правового факультету, 
«Система розпізнавання облич – нова загроза чи надія на краще 

20 



врядування». 

17 V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Банін М.Д. – студент 2 курсу 4 групи, Міжнародно-правового факультету, 
«Особливості адміністративно-правового статусу національного 
антикорупційного бюро України». 

20 

17 VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики, 
Комбаров А.Г. – студент 5 курсу 1 групи, Фінансово-правового 
факультету, «Практичні аспекти застосування особистого огляду, як 
виключної форми митного контролю для запобігання контрабанди». 

20 

17 VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики, 
Ярош С.А. – студентка 5 курсу 1 групи, Фінансово-правового факультету, 
«Проблеми функціонування системи управління ризиками в контексті 
забезпечення митної безпеки України».  

20 

17 VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики, 
Церковна В.О. – студентка 5 курсу 1 групи, Фінансово-правового 
факультету, «Корупційні ризики в діяльності митних брокерів: проблеми 
та шляхи забезпечення економічної безпеки України». 

20 

19 Узагальнення правозастосовчої практики щодо публічного 
адміністрування електронних сервісів в Україні у Департаменті 
адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради 
(спільно з проф. Настюком В.Я.). 
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20 Науковий висновок на звернення судді Касаційного кримінального суду 
у складі Верховного Суду Могильного О.П. щодо можливості, 
обов’язковості і альтернативності застосування одночасно двох видів 
юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення у справі № 
51-2245км18 (ас. Сайчук О.К., грудень 2018 р.). 
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