
 1

ЗВІТ 
 

КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  
ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ   
ЗА 2019 РІК 

 
1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 
 
1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились дослідження. 
В 2019 році кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності 

згідно плану науково-дослідницьких робіт працювала над написанням 
монографій, підручника, статей, тез, наукових доповідей та повідомлень в рамках 
цільової комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 
верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні». 

 
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. Настюк В. Я., д.ю.н., професор 
«Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного 

стану», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано 5,65 друк. арк. 
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. 
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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.). 

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, 
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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.) 

 
2. Коваленко Л. П., д.ю.н. , професор 
«Шляхи удосконалення механізму правового забезпечення принципів 

інформаційного права», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано 10,8 друк. арк. 
Підручник:    
1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон: ОЛДІ- 
ПЛЮС, 2019. 520 с.   (с.272-294). (2,5 друк.арк.).  

Навчальний посібник:  
1. Адміністративне право для громадян України: науково-популярне 

видання / за ред. В. Галунька. Київ: НДІПП. 2019. 114 с. (с.63-67). (2,5 друк.арк.). 
Монографія: 
1. The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the 

experience of countries of Eastern and Western legal traditions(universl theoretical 
framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph.Volume 
1.Tallinn:Izdevnieciba ”Baltija Publishing”, 2019 – 432 с.  (с. 293-308) (2,5 друк.арк.).  

Стаття:  
1. Сучасний стан розвитку інформаційної безпеки в сфері оборони. 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 П 
Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». 
Вип. 31 – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – с.123-125. (с. 63-81) (0,5 друк.арк.). 

Науково-практичний коментар Закону:  
1. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 

корупції»/за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий 
дім «Гельветика», 2019, 558 с. (с.481-555) (2,5 друк.арк.). 

Тези: 
1. Деякі проблеми функціонування електронних петицій та шляхи їх 

вирішення. Актуальні проблеми адміністративно-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. – 224 с. (с.175-181) (0,1 друк.арк.). 

2. Проблемні питання адміністративного судочинства. Адміністративно-
правові науки: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали конференції, 28 
жовтня 2019 р. / голова ред. кол. В. Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут 
публічного права, 2019. 57 с. (с.76-88) (0,1 друк.арк.). 
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3. Становлення та розвиток адміністративного права. Адміністративно-
правові науки: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали конференції, 30 
травня 2019 р. / голова ред. кол. В. Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут 
публічного права, 2019. 57 с. (с.32-47) (0,1 друк.арк.). 

 
3. Шаповал Р.В., д.ю.н., професор  
«Адміністративно-правове регулювання медичного забезпечення сфери 

освіти: європейський досвід», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано 4,7 друк. арк. 
Підручники: 
1. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : підручник / 

[В. Я. Настюк, О. Ю. Синявська, В. В. Мартиновський та ін.] ; за заг. ред. В. Я. 
Настюка. – Харків : Право, 2019. – 512 с. Р. В. Шаповал – розд. 9 (параграфи 2, 3) 
(1,5 друк.арк.). 

Навчальний посібник: 
1. Адміністративне право для громадян України: науково-популярне 

видання / за ред. В. Галунька. Київ: НДІПП. 2019. 114 с. (1,5 друк.арк.). 
Статті: 
1. Shapoval R. V. Some issues of national security in the European Union // 

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. 107-109. (0,4 друк.арк.). 

2. Shapoval R. V. Some issues of the Unified Court Information and 
Telecommunication System implementation // 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. 138-140. (0,4 
друк.арк.). 

3. Шаповал Р. В., Пономаренко В. О. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система: реальність і виклики сьогодення / Право та інновації: 
наук.-практ. журнал. – Х.: Право, 2019. – № 1 (25).  – С.23 – 32 Index Copernicus 
(0,5 друк.арк.) 

4.  R. V. Shapoval K.V. Solntseva, Peculiarities of the civil service in the national 
defense sector // Проблеми законності: зб наук пр. – № 145. – 2019. – С. 152 – 168. 
(0,3 друк.арк.). 

Тези: 
1. Shapoval R. V., Nastyuk V. Y. 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. 
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Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2019. – С. 189-192. 
(0,1 друк.арк.). 

 
4. Шевчук О.М., д.ю.н., професор 
«Публічне адміністрування  у сфері обігу лікарських засобів, наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів», 2.0 друк.арк. 
Опубліковано 8,6 друк. арк. 
Підручник: 
1. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: підручник./ 

за ред. В.Я Настюка. Х.: Право 2019. − 512 с  (авторський внесок (С.57 − 88). (1,2 
друк.арк).   

Монографія 
1. Shevchuk O.M. Conflict of interests in the public services in Ukraine: 

administrative and legal regulation and problems of realization // Institutionalization of 
public relations in the fight  against corruption: the experience of countries of Eastern 
and Western legal traditions (universal theoretical framework for the relevant anti-
corruption law of Ukraine) Collective monograph. Volume 2.Tallinn : Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 2019. − 448 p.  Всього 24 автори. (Авторський внесок P.405 – 
427.) (2,0 друк.арк.). 

Статті: 
1. Шевчук О.М.  Види та класифікація державного контролю за законним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Науковий 
вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий 
журнал.  2018.  Спеціальний випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності в 
Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». – С.184-190. (0,5 друк.арк).  

2. Shevchuk O. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine 
with involvement of international specialized organizations / Georgian Medical News. –   
№ 11 (284). – 2018. – P. 143 – 149. (укр. -Медичні новини Грузії). ( у 
співавторстві). Всього 5 авторів. (0,3 друк.арк.). 

3. Shevchuk O.M. Realization of the human right to palliative care in Ukraine: 
problems and legal questions (review). Georgian Medical News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ 
P. 168 ‒ 173. ( у співавторстві). Всього 5 авторів.  (0,3 друк.арк).   

4. Shevchuk O. Adaptation of Ukrainian legislation on drug trafficking control to 
the European Union legislation (separate aspects).  Juridical Tribune/Tribuna 
Juridică.Vol.9, Numar Special, Oct.2019.  ‒  P. 117 ‒ 126. ( у співавторстві). Всього 4 
авторів. (0,3 друк.арк.).   

5. Шевчук О.М. Механізм адміністративно-правового регулювання 
державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів: науково-теоретичний аспект. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. 
С. 124–133. doi: https:// doi.org/10.21564/2414-990x.146.174132. (0,7 друк.арк).  

6. Шевчук О.М. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні 
товарів через митний кордон: проблеми правозастосування // Електронне наукове 
фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». № 3, 2019 
[Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2019/48.pdf. (у 
співавторстві). Всього 2 авторів. (0,5 друк.арк).  
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7. Шевчук О.М. Система управління ризиками: механізм правового 
регулювання в Україні та США // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету / Серія ПРАВО. Випуск 56. Том 2. С.51-54. (у співавторстві). Всього 
2 авторів. (0,5 друк.арк).  

8. Шевчук О.М. Електронне декларування товарів при переміщенні через 
митний кордон України: проблеми правореалізації. Право і суспільство. ‒ 2019. ‒ 
№ 3. ‒Ч 2. ‒С 117 ‒123. (у співавторстві). Всього 2 авторів. (0,5 друк.арк).  

 Тези: 
1. Shevchuk O. Conflict of Interest in the Public Service: scientific and 

theoretical aspect //Актуальні проблеми адміністративно-правової науки ( до 95-
річчя з дня народження  Р.С. Павловського: матеріали міжнародної науково-
практичної конф. м. Харків, 26 вересня  2019 р. – Херсон, Вид. дім «Гельветика» 
2019. – 224 с.– С. 167-171. (0,2 друк.арк). 

2. Шевчук О.М. Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин  їх 
аналогів, та прекурсорів: поняття та види (у співавторстві). Всього 2 авторів // 
Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти  (15 
лютого 2019 року, м. Харків) збірн. наук. праць III Міжн. наук.-практ. конф.; 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. 
Битяк,  А. П. Гетьман, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук та ін.  – Харків, ФОП О.В. 
Бровін, 2019.– С.15-19. (0,2 друк.арк). 

3. Шевчук О.М. Митний кодекс Європейського Союзу: порівняльно-
правовий аналіз (у співавторстві). Всього 2 авторів // Публічне адміністрування у 
сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти  (15 лютого 2019 року, м. Харків) 
збірн. наук. праць III Міжн. наук.-практ. конф.; Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. Я. 
Настюк, О. М. Шевчук та ін. – Харків, ФОП О.В. Бровін, 2019.– С.66-75. (0,4 
друк.арк). 

4. Шевчук О.М. Окремі аспекти приведення законодавства України у сфері 
обігу наркотиків  у відповідність з acquis communautaire Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 2019 р., Нац. юрид. ун. ім. 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наук. статей, тез доп.та повід. за матер. VІІ 
Міжн наук.-практ. конф. Вип. 31 /. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – С.264-266. 
(0,2 друк.арк). 

5. Шевчук О.М. Контроль за законним ввезенням наркотичних засобів та 
психотропних речовин та їх прекурсорів// Публічне адміністрування у сфері обігу 
наркотиків: митно-правові аспекти  (15 лютого 2019 року, м. Харків) збірн. наук. 
праць III Міжн. наук.-практ. конф.; Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. Я. Настюк, О. М. 
Шевчук та ін. – Харків, ФОП О.В. Бровін, 2019.– С.48-52. (0,2 друк.арк).  

6. Шевчук О.М. Вплив практики  Європейського суду з прав людини на 
правозастосування при вирішені справ щодо митних правопорушень (у 
співавторстві В.Я. Настюком). Всього 2 авторів // Судовий розгляд податкових та 
митних спорів: проблеми, виклики та пріоритети» 4-5 липня 2019 р. м. Київ: 
збірник  матеріалів II Міжн. наук.-практ. конф. м. Київ, 2019. ‒ С 321-324. (0,2 
друк.арк). 

7. Шевчук О.М. До питання законодавчого регулювання судового 
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оскарження рішення, дії або бездіяльності органів доходів і зборів (у 
співавторстві В.Я. Настюком). Всього 2 авторів. 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.125-130. (0,2 друк.арк). 

8. Shevchuk O.М. Countering cyberthreats in the sphere  of national security of 
Ukraine: legislative regulation, essence and principles // 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, та ін. – Харків : Право, 2019. 
– 172 с.– C.146-150. (0,2 друк.арк). 

 
5. Богуцький В. В., к.ю.н., доцент 
«Оптимальність правових актів органів виконавчої влади», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано  9,2 друк. арк. 
 Колективна монографія: 
1. 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.). 

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.). 

 
6. Компанієць І. М., к.ю.н., доцент 
«Адміністративно-деліктне право», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,1 друк. арк. 
Стаття: 
1. Деякі проблеми законодавства про розгляд скарг на постанови по справах 

про адміністративні правопорушення / Збірник наукових праць Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «ПРАВО». – 
Харків. – 2019. – Випуск 30. – С. 91-96. (у співаторстві з Нечитайленко А.О.),  
(особисто 0,3 друк.арк.). 

Тези: 
1. Компанієць І.М. Контроль органів Національної поліції як складова їх 

правового статусу // 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. 54-56. (0,2 друк.арк.). 

2. Компанієць І.М. Митний контроль щодо наркотиків як важлива складова 
державного контролю // Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: 
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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. 31-35. (0,2 
друк.арк.). 

3. Компанієць І.М. Контроль як основний спосіб забезпечення законності у 
сфері внутрішньої безпеки України // 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. 249-251. (0,2 друк.арк.). 

4. Компанієць І.М. Удосконалення адміністративного права як один із 
шляхів забезпечення реалізації та захисту прав людини // 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. 
43-46. (0,2 друк.арк.). 

 
7. Мартиновський В. В., к.ю.н. , доцент 
«Відповідальність та заходи впливу за  порушення правил та вимог у сфері 

ліцензійно-дозвільної діяльності», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 3,6 друк. арк. 
Підручники:  
1. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: підручник / 

В.Я. Настюк, О.Ю. Синявська, В.В. Мартиновський та ін.; за заг. ред. В.Я. 
Настюка. – Харків: Право, 2019. – С. 429-457. (1,5 друк.арк).  

2. Запобігання корупції: підручник / Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. 
Новіков та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2019. – С. 11-28, 266-
261. (1,1 друк.арк).  

Статті: 
1. Martynovskyi V., Realization of the human right to palliative care in Ukraine: 

problems and legal questions (review). Shevchuk O., Trofymenko V., Martynovskyi V., 
Goncharenko G., Zatenatskyi D. / Georgian Medical News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 
168 ‒ 173.  (0,2 друк.арк). 

Тези: 
1. Питання дозвільної системи у сфері журналістської діяльності. 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. 23-24. (0,2 друк.арк).  

2. Проблеми визначення підстав адміністративної відповідальності за 
вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Актуальні проблеми 
адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. 
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Павловського): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Харків, 26 вересня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.130-
133. (0,3 друк.арк).  

3. Розвиток законодавства, регулюючого дозвільну систему в сфері обігу 
зброї. Правові засади діяльності правоохоронних органів (5 грудня 2019 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
Збірник наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної 
конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 20 / Редкол.: Є.О. Алісов, В.Я. 
Настюк, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2019. – C. 13-14. (0,3 друк.арк).  
 

8. Мех Ю. В., к.ю.н., доцент 
«Інформаційне забезпечення цивільної безпеки в Україні», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 3,31 друк. арк. 
Статті: 
1. Державно-приватне партнерство в секторі безпеки України: SWOT-аналіз 

правового регулювання // 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.73-76 (0,45 друк. арк.); 

2. Окремі питання дослідження феномену державно-приватного 
партнерства в секторі безпеки:  досвід України та Європейського Союзу // 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 VІІ 
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.189-193 (0,45 друк. арк.); 

3. Роль держави і бізнесу у формуванні безпекового середовища у сфері 
фізичної культури і спорту // Бізнес і права людини: основні виклики для нових 
демократій: зб. ст. і тез: матеріали до Панельної дискусії 25 верес. 2019 р. / 
упоряд. О.О.Уварова.  – Харків: Право, 2019. – С.106-111 (у співавт.) (0,2 друк. 
арк.). 

Тези: 
1. Парадигма державно-приватного партнерства в секторі безпеки України // 

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.478-481 (0,23 друк. арк.); 

2. 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./ 
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редкол.: С.О.Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2019. – Вип. 10. – С.28-
32 (у співавт.) (0,26 друк. арк.); 

3. Ukraine-NATO: key prospects for cooperation resolving the conflict in the east 
of  Ukraine //  Problems  and  achievements  of  modern  science: coll. of  scientific 
papers «ΛΌГOΣ» with  materials  of  the  International scientific - practical  conf., 
Cork, May  6,  2019.Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.7. P.18-21/ 
(у співавт.) (0,25 друк. арк.); 

4. Суб'єкти державно-приватного партнерства в секторі безпеки України // 
Актуальні питання адміністративно-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. – С. 71-
74 (0,3 друк. арк.); 

5.  Завдання державно-приватного партнерства в секторі безпеки України // 
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.); [редкол.: О. В. 
Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 57-60 (0,31 друк. арк.); 

6. Державно-приватне партнерство як інструмент реалізації права людини 
на безпеку // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2019 р., Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 170-173) (0,3 друк. арк.); 

7. Соціальна відповідальність суб'єктів державно-приватного партнерства в 
секторі безпеки України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах 
євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 
22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: 
ФОП Маслаков, 2019. – С.145-149 (0,28 друк. арк.); 

8. Окремі питання відповідальності приватних партнерів як суб'єктів 
державно-приватного партнерства в секторі безпеки України // Всеукраїнська 
науково-практична конференція  «Актуальні проблеми національного 
законодавства» (28 листопада 2019 р., Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький). – 
С.51-57. (0,28 друк. арк.) 

 
9. Солнцева Х.В., к.ю.н., доцент 
«Гармонізація нормативно-правової бази, що регулює поліцейську 

діяльність в Україні, з деякими міжнародними нормативно-правовими актами», 
1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,8 друк. арк. 
Статті: 
1. Солнцева Х.В. Щодо адміністративно-правового статусу органів поліції 

Естонської Республіки // 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. 
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Гаращук, В.Я. Настюк, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2018. – С. 94-96. (0,4 
друк.арк.). 

2. Solntseva K. V. To the question of the introduction of the presumption of the 
police officer correctness in Ukrainian legislation // 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. 34-36. 
(0,4 друк.арк.). 

3. Солнцева Х. В., Путєвська К. Ю. Деякі питання запровадження 
презумпції правоти поліцейського в українське законодавство / Право та 
інновації: наук.-практ. журнал. – Х.: Право, 2019. – № 1 (25).  – С. 32 – 39 Index 
Copernicus (0,3 друк.арк.). 

4. Солнцева Х. В., Щеглаков І. Е. Муніципальна поліція: досвід країн ЄС та 
перспективи впровадження в Україні / Право та інновації: наук.-практ. журнал. – 
Х.: Право, 2019. – № 1 (25).  – С.39 – 45 Index Copernicus (0,3 друк.арк.). 

5. Солнцева Х. В. Деякі аспекти порівняльного аналізу нормативно-
правових актів, які регламентують поліцейську діяльність в Україні, США, Литві, 
Латвії та Естонії // Юридичний бюлетень : наук. журн. / редкол. : О. Г. 
Предместніков та ін. – Одеса, ОДУВС, 2019. –  Вип. 9 (9). – С. 193 – 203 (0,4 
друк.арк.).  

6. Солнцева Х. В., Сливна В.А. Деякі питання щодо джерел 
адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України 
// Право та інноваційне суспільство: наук.-практ. журнал. – Електронне видання. – 
Х. – 2019. – № 1 (12). (0,3 друк.арк.). 

7. Солнцева Х. В. Використання інформаційних технологій органами 
Національної поліції України // Право та інновації: наук.-практ. журнал. – Х.: 
Право, 2019. – № 2 (26).  – С.42 52 Index Copernicus (0,3 друк.арк.). 

8. R. V. Shapoval K.V. Solntseva, Peculiarities of the civil service in the national 
defense sector // Проблеми законності: зб наук пр. – № 145. – 2019. – С. 152 – 168. 
(0,3 друк.арк.). 

Тези: 
1. Solntseva K. V. Some issues of organization of civil defence service in 

Lithuania and Ukraine 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. 287-290. 
(0,1 друк.арк.). 

 
10. Плетньова А.Є., к.ю.н., асистент (0,5 ст.) 
Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи не була 

запланована. 
Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Актуальна проблематика у сучасному адміністративно-правовому полі». 



 12

Опубліковано 1,4 друк. арк. 
Статті: 
1. Плетньова А.Є. Адміністративна відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання обов’язку сплати аліментів: сучасний аспект // науковий 
збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара: 2019. № 1. С. 138-140. (0,3 
друк.арк). 

2. Плетньова А.Є. Митні формальності: Міжнародний та національний 
досвід // науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара : 2019. № 4. 
С. 166-170. (0,5 друк.арк). 

Тези: 
1. Плетньова А.Є.  Адміністративна відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання обов’язку сплати аліментів // Збірник статей, тез наукових 
доповідей та повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної 
конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (10 грудня 2018 
року, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 28 / Редкол.:  Ю.П. Битяк, 
А.П. Гетьман, Є.О. Алісов та ін. – Харків: «Точка», 2018. – С. 86-87. (0,2 
друк.арк.).  

2. Плетньова А.Є. Правове регулювання митних формальностей // збірник 
статей, тез наукових доповідей та повідомлень за матеріалами VIІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18-19 квітня 2019 року, м Харків). Серія «Сектор безпеки 
України». Вип. 31 / Редкол.:  Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: 
Друкарня Мадрид, 2019. – С.-254-256. (0,2 друк.арк.). 

3. Плетньова А.Є. Люстрація як інструмент протидії корупції в Україні // 
збірник за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження 
Р.С.Павловського)  (26 вересня 2019 року, м Харків), -  Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. - С.-133-135. (0,2 друк.арк.). 

 
11. Шовкопляс О.В., к.ю.н., асистент (0,5 ст.) 
«Механізм адміністративно-правового регулювання фармацевтичної 

діяльності», 1,0 друк.арк. 
Опубліковано 1,0 друк. арк. 
Статті: 
1.Шовкопляс О.В. Деякі питання надання адміністративних послуг у 

фармацевтичній сфері. Право і суспільство. 2019. № 1 (т. 1). С. 124–129. (0,4 
друк.арк.). 

Тези: 
1. Шовкопляс О.В. Принципи діяльності поліції в Україні та Литві: 

порівняльний аспект. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 
матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 грудня 2018 р.). Харків. 2018. 
С. 81–82. (0,2 друк.арк.). 

2. Шовкопляс О.В. До питання адміністративної послуги у фармацевтичній 
сфері. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали 
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міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25–26 січня 2019 р.). Львів. 2019. С. 75–78. (0,2 
друк.арк.). 

3. Шовкопляс О.В. До питання національної безпеки України: теоретичні 
аспекти. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: матеріали 
VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 19 квітня 2019 р.). Харків. 2019. С. 40–42. 
(0,2 друк.арк.). 

 
1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР –  не виконав науково-

дослідну роботу доц. Компанієць І.М. (обсяг роботи складав 1,5 друк. арк, а він 
виконав 1,1 друк. арк.). Також у виконанні цільової комплексної програми має 
місце такий недолік, як відсутність ритмічності в проведенні наукових 
досліджень.  

 
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 щодо публічного адміністрування 
електронних сервісів в Україні у Департаменті адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради та практики застосування 
інформаційного законодавства Харківським окружним адміністративним судом.  

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.  

В розробці програми приймали участь  викладачі –  проф. Настюк В.Я., 
проф. Коваленко Л.П., проф. Шаповал Р.В., проф. Шевчук О.М.,  доц. Богуцький 
В.В., доц. Компанієць І.М.,  доц. Мартиновський В.В., доц. Мех Ю.В., доц. 
Солнцева Х.В., ас. Плетньова А.Є. та ас. Шовкопляс О.В. 

Керівник групи – проф. Настюк В.Я.  
Всі роботи, що надані викладачами кафедри за звітній період носять 

актуальний характер та присвячені дослідженню найважливіших напрямків в 
галузі адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх 
справ. Результати наукових досліджень впроваджені в навчальний процес в 
підручниках «Юридична відповідальність за корупційні правопорушення», 
«Запобігання корупції», «Адміністративне право України. Повний курс» та 
навчальному посібнику «Адміністративне право для громадян». 
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1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 
Наукова новизна виконаних досліджень полягає в тому, що питання 

розглядалися з врахуванням положень Конституції України, прийнятих в останній 
рік нормативно-правових актів, що регулюють адміністративно-правові 
відносини, адміністративні договори, державну службу, дисциплінарну та  
адміністративну відповідальність, адміністрування публічних закупівель, 
адміністративно-правове регулювання ліцензійно-дозвільної діяльності, 
конституційно-правове забезпечення верховенство права у галузі освіти, 
адміністративне судочинство, адміністративно-правового регулювання 
національної безпеки та оборони в Україні, застосування норм митного 
законодавства та митні режими.  

Практична значущість отриманих результатів знайшла свій прояв у 
наукових публікаціях, навчальному процесі, підготовці аспірантів та здобувачів, в 
наукових доповідях студентів, в лекціях перед практичними працівниками органів 
прокуратури та СБУ України, у виступах на науково-практичних конференціях, 
круглих столах.  

 
2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності, в розробці і обговоренні 

з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів та інших 
нормативних актів, у проведенні правових дисциплін проектів нормативних 
актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів.  

Кафедра приймала участь у розробці Концепції участі громадянського 
суспільства в забезпеченні національної безпеки України.  

Викладачі кафедри неодноразово приймали участь в законопроектній роботі 
та експертизі нормативно-правових актів, зокрема: надали пропозиції до проектів 
Законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
пріоритетного проїзду спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної 
(швидкої) медичної допомоги»; «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо підвищення рівня соціального захисту поліцейських», «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо систем моніторингу стану безпеки», «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо протидії організованій 
злочинності», «Про зброю», «Про обіг зброї» та щодо розвитку Національної 
гвардії України.  

Крім того, кафедрою були надані пропозиції щодо створення робочої групи 
для підготовки проекту Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Верховній Раді України, Комітетам Верховної Ради України були надані 
наступні зауваження та пропозиції до проектів кодексів, законів та інших 
нормативних актів:  

1. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Зауваження та пропозиції до проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
пріоритетності проїзду (переваги у проїзді) спеціалізованого санітарного 
транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги» (реєстр. № 9447 від 
26.12.2018 р.) (доц. Шевчук О.М., лютий 2019 р.). 
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2. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Зауваження та пропозиції до проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня 
соціального захисту поліцейських» (реєстр. № 9503) (доц. Компанієць І.М., лютий 
2019 р.). 

3. Верховна Рада України. Комітет з питань законодавчого забезпечення 
та правоохоронної діяльності. Зауваження та пропозиції до проектів Законів 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо систем 
моніторингу стану безпеки» (реєстр. № 10120 від 01.03.2019 р.) та «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо протидії організованій злочинності» (реєстр. 
№ 10121 від 01.03.2019 р.) (доц. Мех Ю.В., березень 2019 р.). 

4. Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про зброю» (реєстр. № 
1222 від 02.09.2019 р.) (доц. Мартиновський В.В., вересень 2019 р.). 

5. Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Пропозиції щодо розвитку Національної гвардії України (доц. Мартиновський 
В.В., жовтень 2019 р.). 

6. Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про обіг зброї» (реєстр.                       
№ 1222-1 від 20.09.2019 р.) (доц. Мартиновський В.В., листопад 2019 р.). 

 
2.3 Робота науковців кафедри у якості консультантів, членів робочих 

груп та ін. 
Викладачі кафедри приймали участь в якості наукових консультантів:  
Проф. Настюк В.Я. є членом науково-консультативної ради при 

Верховному Суді (за адміністративно-правовою спеціалізацією). 
 
2.4 Перелічити відповіді на запити Верховного Суду (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 
На запити Верховного Суду готували відповіді наступні викладачі кафедри: 
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 (ас. Сайчук О.К., 
грудень 2018 р.). 

2. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Саприкіної І.В. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 330/2181/16-а  за 
позовом Дєдушевої Л.В. до управління ПФУ в Якимівському р-ні Запорізької обл. 
про визнання незаконною відмову в призначенні дострокової пенсії за віком, як 
матері інваліда з дитинства (ас. Шовкопляс О.В., грудень 2018 р.). 

3. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Прокопенка О.Б. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 814/779/17 за 
позовом Вайсенштейн Л.М. до Головного управління ДФС у Миколаївській обл. 
про визнання протиправною та скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки) зі 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(ас. Плетньова А.Є., січень 2019 р.). 
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4. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Рогач Л.І. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 903/605/17 за позовом 
ТДВ «Ковельське АТП» до Департаменту інфраструктури та туризму Волинської 
обласної державної адміністрації та фізичної особи-підприємця Хайчевського 
О.В. про визнання недійсними: рішення конкурсного комітету та договору про 
організацію перевезень пасажирів (проф. Шевчук О.М., лютий 2019 р.). 

5. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Прокопенка О.Б. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 9901/460/18 за 
позовом Титича В.М. до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про 
визнання протиправними та нечинними положень Регламенту ВККС від 
13.10.2016 р. № 81/зп-16 (ас. Костенко І.В., лютий 2019 р.). 

6. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Кібенко О.Р. щодо тлумачення положень статті 88 Закону України «Про нотаріат» 
(ас. Костенко І.В., квітень 2019 р.). 
 7. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Ситнік О.М. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 14-3цс19 (доц. 
Богуцький В.В,, доц. Мех Ю.В., травень 2019 р.). 
 8. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Прокопенка О.Б. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 0640/3835/18 
(ас. Костенко І.В., вересень 2019 р.). 
  

2.5 Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 
наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

На запити Конституційного Суду України готували відповіді наступні 
викладачі кафедри: 

1. Висновок у справі за конституційним поданням Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини № 1-1654/18-45 від 13.06.2018 р. та 
конституційним поданням 65 народних депутатів України (вх. № 3/3728  від 
20.07.2018 р.) щодо конституційності положень пункту 5 частини першої статті 3, 
абзацу третього частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, пункту 2 розділу II «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» від 23 
березня 2017 року № 1975-VIII (ас. Плетньова А.Є., грудень 2018 р.). 

2. Висновок у справі за конституційною скаргою громадянина України 
Кошевого Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень статті 90 Закону України «Про державну службу» 
від 10 грудня 2015 року № 889-VIII у взаємозв’язку з положеннями Закону 
України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, що 
застосовані в остаточному рішенні Верховного Суду України від 16 травня 2018 
року  (доц. Мех Ю.В., лютий 2019 р.). 

3. Висновок у справі за конституційними скаргами Давимоки Олександра 
Григоровича та Бойка Миколи Вікторовича щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень пункту 4 частини першої статті 97 Закону 
України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII (доц. 
Мартиновський В.В., червень 2019 р.). 
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4. 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.). 
 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій (перелік).  

На базі кафедри проводились наступні наукові заходи: 
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. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 
адміністрування в умовах змін і перетворень: проблеми організації та правового 
забезпечення» (м. Харків. Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, 11-12 квітня 2019 р.). 

4. 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.). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
адміністративного-правової науки» (до 95-річчя з дня народження Р.С. 
Павловського, м. Харків, 26 вересня 2019 р.). 

  
2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця 1 
  

№ Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 
викладачів 

кафедри, які 
взяли участь 

Міжнародні конференції  
1.  V Міжнародна науково-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 10 грудня 
2018 р.). 

7 
 

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 
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3.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Публічне адміністрування в умовах змін і 
перетворень: проблеми організації та правового 
забезпечення» (м. Харків. Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
11-12 квітня 2019 р.). 

2 
 

4.  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.). 

10 
 

5.  Міжнародна науково-практична конференція 
«Problems and achievements of modern science» (6 
травня 2019, м. Корк, Ірландія) 

1 
 

6.  Актуальні проблеми судового права : міжнар. 
конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. 
Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.) Нац. юрид. ун. 
ім. Ярослава Мудрого. 

1 
 

7.  Судовий розгляд податкових та митних спорів: 
проблеми, виклики та пріоритети» 4-5 липня 2019 
р. м. Київ: II Міжн. наук.-практ. конф. 

1 
 

8.  ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум. 
Панельна дискусія «Європейська інтеграція крізь 
призму конституційного права» (24 вересня 2019 
року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків) 

1 
 

9.  Третій Харківський міжнародний юридичний  
форум «Право та проблеми сталого розвитку в 
глобалізованому світі»  (м. Харків, 24 - 28 вересня 
2019 р.). 

1 
 

10.  ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум. 
Панельна дискусія «Бізнес та права людини: 
виклики для нових демократій» (25 вересня 2019 
року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків) 

1 
 

11.  Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми адміністративного-правової 
науки» (до 95-річчя з дня народження Р.С. 
Павловського, м. Харків, 26 вересня 2019 р.). 

7 
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12.  Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики 
ефективного реагування : ІІІ Харків. міжнар. 
юридичного форуму «Право», м. Харків, 26 верес. 
2019 р., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого. 

1 
 

13.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 
реформи в Україні» (24-25 жовтня 2019 р., 
Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича, м. Чернівці) 

1 
 

14.  Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 
суспільстві» (15 листопада 2019 р., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків) 

1 
 

15.  Міжнародна науково-практична конференція 
«Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах 
євроінтеграційних процесів» (22 листопада 2019 р., 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, м. Київ) 

1 
 

 Науково-практичні конференції  

1.  Пріоритетні напрямки розвитку правової системи 
України (Львів, 25–26 січня 2019 р.) 

1 
 

2.  Науково-практична конференція «Адміністративно-
правові науки: сучасний стан та перспективи 
розвитку» (м. Київ, Науково-дослідний інститут 
публічного права, 30 травня 2019 р.). 

1 
 

3.  Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові 
правила взаємодії між владою та громадянами» (27 
березня, Фонд місцевої демократії, м. Харків) 

1 
 

4.  Постійно діючий науково-практичний семінар 
«Правове забезпечення оперативно-службової 
діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 
вирішення» (23 травня 2019 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків) 

1 
 

5.  Науково-практична конференція «Адміністративно-
правові науки: сучасний стан та перспективи 
розвитку» (м. Київ, Науково-дослідний інститут 
публічного права, 28 жовтня 2019 р.). 

1 
 

6.  Конференція «Сучасні проблеми правового, 
економічного та соціального розвитку держави» (м. 
Харків, 30 листопада 2019 року, Український дім). 

1 
 



 20

7.  Круглий стіл «Використання практики 
Європейського суду з прав людини в 
адміністративному судочинстві» (1 листопада 2019 
р., м. Київ, Київський регіональний центр 
Національної академії правових наук України) 

1 
 

8.  Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Актуальні проблеми національного 
законодавства» (28 листопада 2019 р., 
Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, м. 
Кропивницький) 

1 
 

 
2.8. Участь в зарубіжних (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь) 
Доц. Мех Ю.В. приймала участь в у закордонній конференції: 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Problems and achievements 

of modern science» (6 травня 2019, м. Корк, Ірландія). 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 
обсяг в друк. арк.)  

В звітному році кафедрою опубліковано 4 монографії, загальний обсяг –  
14,9 друк. арк. 

Колективні монографії: 
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 
Настюк В.Я. 1,4 друк.арк.). 

2. The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the 
experience of countries of Eastern and Western legal traditions(universl theoretical 
framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph.Volume 
1.Tallinn:Izdevnieciba ”Baltija Publishing”, 2019 – 432 с.  (с. 293-308) (особисто 
Коваленко Л.П. 2,5 друк.арк.).  

3. Conflict of interests in the public services in Ukraine: administrative and legal 
regulation and problems of realization // Institutionalization of public relations in the 
fight  against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal 
traditions (universal theoretical framework for the relevant anti-corruption law of 
Ukraine) Collective monograph. Volume 2.Tallinn : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 
2019. − 448 p.  Всього 24 автори. (Авторський внесок P.405 – 427.) (особисто 
Шевчук О.М. 2,0 друк.арк.). 

4. 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 
Богуцький В.В. 9,00 друк.арк.). 
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3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, 
обсяг в друк. арк.) – кількість 3, загальний обсяг – 11,3 друк.арк. 

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. 
(Всього 18,5 друк.арк.). 

 Настюк В.Я. – 1,0 друк.арк. 
 Мартиновський В.В. – 1,1 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. (Всього 32 друк.арк.). 

 Настюк В.Я. – 1,5 друк.арк. 
 Шаповал Р.В. – 1,5 друк.арк. 
 Шевчук О.М. – 1,2 друк.арк. 
 Мартиновський В.В. – 1,5 друк.арк. 

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон: ОЛДІ- 
ПЛЮС, 2019. 520 с. (с.272-294).  

 Коваленко Л.П.  – 2,5 друк.арк. 
 Костенко І.В. -  1,0 друк.арк 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 
(автор, назва, обсяг в друк. арк.). 

 Навчальні посібники: кількість – 1, загальний обсяг – 4,0 друк.арк.  
1. Адміністративне право для громадян України: науково-популярне 

видання / за ред. В. Галунька. Київ: НДІПП. 2019. 114 с. (с.63-67).  
 Коваленко Л.П. – 2,5 друк.арк. 
 Шаповал Р.В. – 1,5 друк.арк. 

 

3.4. Кількість опублікованих статей усього (одиниць/ друк.арк): 
За звітний період було опубліковано у наукових виданнях: кількість – 33    

загальний обсяг  – 13,0 друк.арк. 
з них: 
 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк. арк.). 
У зарубіжних наукових виданнях було опубліковано усього – 3 статті, 

обсягом –   1,1 друк.арк. 
1. Shevchuk O. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine 

with involvement of international specialized organizations / Georgian Medical News. –   
№ 11 (284). – 2018. – P. 143 – 149. (укр. -Медичні новини Грузії). ( у 
співавторстві). Всього 5 авторів. (0,3 друк.арк.). 

2. Shevchuk O., Martynovskyi V. Realization of the human right to palliative 
care in Ukraine: problems and legal questions (review). Georgian Medical News. ‒ №  
4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 168 ‒ 173. ( у співавторстві). Всього 5 авторів.   

 Шевчук О.М. – 0,3 друк.арк.   
 Мартиновський В.В. – 0,2 друк.арк. 

3. Shevchuk O. Adaptation of Ukrainian legislation on drug trafficking control to 
the European Union legislation (separate aspects).  Juridical Tribune/Tribuna 
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Juridică.Vol.9, Numar Special, Oct.2019.  ‒  P. 117 ‒ 126. ( у співавторстві). Всього 4 
автори. (0,3 друк.арк.).  

 
3.4.2. у  міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк. арк. ) та навести перелік – 3 (1,1 друк.арк.). 
1. Shevchuk O. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine 

with involvement of international specialized organizations / Georgian Medical News. –   
№ 11 (284). – 2018. – P. 143 – 149. (укр. -Медичні новини Грузії). (у співавторстві). 
Всього 5 авторів. (0,3 друк.арк.). Scopus   

2. Shevchuk O., Martynovskyi V. Realization of the human right to palliative 
care in Ukraine: problems and legal questions (review). Georgian Medical News. ‒ №  
4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 168 ‒ 173. ( у співавторстві). Всього 5 авторів.  Scopus   

 Шевчук О.М. – 0,3 друк.арк.   
 Мартиновський В.В. – 0,2 друк.арк. 

3. Shevchuk O. Adaptation of Ukrainian legislation on drug trafficking control to 
the European Union legislation (separate aspects). Juridical Tribune/Tribuna 
Juridică.Vol.9, Numar Special, Oct.2019.  ‒  P. 117 ‒ 126. (у співавторстві). Всього 4 
авторів. (0,3 друк.арк.). Web of Science 

  

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі (окрім Scopus та Web of 
Science)(одиниць/друк. арк.) та навести перелік –  10 (4,7 друк.арк.) 

1. Шаповал Р.В., Пономаренко В. О. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система: реальність і виклики сьогодення / Право та інновації: 
наук.-практ. журнал. – Х.: Право, 2019. – № 1 (25).  – С.23 – 32. Index Copernicus. 
(0,5 друк.арк). 

2. R. V. Shapoval, K.V. Solntseva, Peculiarities of the civil service in the national 
defense sector // Проблеми законності: зб наук пр. – № 145. – 2019. – С. 152 – 168. 
(0,6 друк.арк) Index Copernicus International.   

3. Шевчук О.М.  Види та класифікація державного контролю за законним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Науковий 
вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий 
журнал.  2018.  Спеціальний випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності в 
Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». – С.184-190. Index 
Copernicus International. (0,5 друк.арк).  

4. Шевчук О.М. Механізм адміністративно-правового регулювання 
державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів: науково-теоретичний аспект. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. 
С. 124–133. doi: https:// doi.org/10.21564/2414-990x.146.174132. Index Copernicus 
International. (0,7 друк.арк).  

5. Шевчук О.М. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні 
товарів через митний кордон: проблеми правозастосування // Електронне наукове 
фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». № 3, 2019 
[Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2019/48.pdf. (у 
співавторстві). Всього 2 авторів. Index Copernicus International. (0,5 друк.арк).  

6. Шевчук О.М. Система управління ризиками: механізм правового 
регулювання в Україні та США // Науковий вісник Ужгородського національного 
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університету / Серія ПРАВО. Випуск 56. Том 2. С.51-54. (у співавторстві). Всього 
2 авторів. Index Copernicus International. (0,5 друк.арк). 

7. Шевчук О.М. Електронне декларування товарів при переміщенні через 
митний кордон України: проблеми правореалізації. Право і суспільство. ‒ 2019. ‒ 
№ 3. ‒Ч 2. ‒С 117 ‒123. (у співавторстві). Всього 2 авторів. Index Copernicus 
International. (0,5 друк.арк).  

8. Солнцева Х.В., Путєвська К.Ю. Деякі питання запровадження 
презумпції правоти поліцейського в українське законодавство / Право та 
інновації: наук.-практ. журнал. – Х.: Право, 2019. – № 1 (25).  – С. 32 – 39. Index 
Copernicus (0,3 друк.арк.). 

9.  Солнцева Х.В., Щеглаков І.Е. Муніципальна поліція: досвід країн ЄС та 
перспективи впровадження в Україні / Право та інновації: наук.-практ. журнал. – 
Х.: Право, 2019. – № 1 (25).  – С.39 – 45. Index Copernicus (0,3 друк.арк.). 

10. Солнцева Х.В. Використання інформаційних технологій органами 
Національної поліції України // Право та інновації: наук.-практ. журнал. – Х.: 
Право, 2019. – № 2 (26).  – С.42-52. Index Copernicus (0,3 друк.арк.) 

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

даних (Scopus та Web of Science) - 6 
 
Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 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 
--------- --------- ---------- ----------- 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкованої 

продукції 

Моногра

фії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібник

и з 

грифом 

МОН  

Підручники

, навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірник

и 

нормати

вної 

літерату

ри 

Кодекси, 

комента

рі 

Кількі

сть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

91/193,21 4/14,9 33/13,0 49/9,81 - 4/15,3 - 1/2,5 14,86 
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3.6 Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 
наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій – таких викладачів 
немає. 

 
4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Кафедра підтримує ділові зв'язки із Харківським університетом внутрішніх 
справ, Запорізьким національним університетом,  Науково-дослідним інститутом 
публічного права, Національним університетом біоресурсів та 
природокористування. Також проводився обмін інформацією з наукових розробок 
та отриманих результатів, взаємне рецензування дисертацій, авторефератів, 
окремих наукових робіт та навчально-методичної літератури.  

Ділові зв'язки встановлені також з юридичними факультетами, інститутами 
та одноіменними кафедрами Львівського політехнічного університету, Київським 
національним університетом внутрішніх справ, Одеським державним 
університетом внутрішніх справ, Харківським національним університетом 
внутрішніх справ МВС України, Університетом митної справи та фінансів (м. 
Дніпро), Національною Академією Управління при Президентові України, її 
регіональними інститутами, Spoleczna Academia Nauk, м. Лодзь (Республіка 
Польща).  

З Інститутом публічного права Університета Міколаса Ромеріса (Латвія),  
іншими вищими навчальними закладами. 

Кафедра підтримує творчі зв’язки з практичними органами - комітетами 
Верховної Ради України, юридичною службою Кабінету Міністрів України, 
Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Міністерством 
освіти і науки України, Муніціпальною поліцією (м. Лодзь, Польща), 
Харківською обласною державною адміністрацією, обласною радою та її 
виконавчими органами,  міською та районними радами м. Харкова, державними 
інспекціями, прокуратурою Харківської області, ГУМВС України в Харківської 
області та ін. 

 
4.1. Лекції, семінари для практичних працівників в тому числі в 

Інститутах підвищення кваліфікації. 
Викладачі виступають з лекціями перед співробітниками апаратів 

державних органів.   
Проф. Настюк В.Я. прочитав 1 лекцію: 
1) для практичних працівників державного підприємства «НАЕК 

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

Проф. Коваленко Л.П. прочитала 2 лекції: 
1) для працівників Третього Харківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Дата проведення лекції 16.09.2019 р. на 
тему: "Міжнародний досвід захисту прав, свобод, інтересів фізичних та 
юридичних осіб громадськими інституціями та його значення для 
адміністративного законодавства"; 
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 2) для практичних працівників державного підприємства «НАЕК 
«Енергоатом» на тему: «Адміністративна відповідальність за правопорушення, 
пов’язані з корупцією» (квітень, 2019 р.). 

Проф. Шаповал Р.В. прочитав 4 лекції: 
1) 2 лекції для керівників освітніх закладів Харківської області у КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» на тему: «Використання електронного 
врядування в публічному адмініструванні»; 

2)  2 лекції для начальників районних відділів освіти Харківської області у 
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на тему: «Новації в Законі 
України «Про публічні закупівлі» від 19 жовтня 2019 року».  

Доц. Богуцький В.В прочитав 4 лекції: 
1) 1 лекцію для працівників Прокуратури Івано-Франківської області на 

тему «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» (серпень 2019 
р.);  

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

3) 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.). 

Доц. Мартиновський В.В. прочитав 2 лекції: 
1) для практичних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» на тему: 

«Корупція як соціально-правове явище. Передумови зародження та поширення 
корупції» та «Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії корупції» 
(квітень 2019 р.). 

Доц. Солнцева Х.В. прочитала 3 лекції: 
1) 2 лекції для керівників науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 

у Комунальному закладі «Харківська обласна Мала академія наук Харківської 
обласної ради»  на теми: «Патології, дефекти та дисбаланси в публічному 
управлінні», «Негативні трансформації та стани держави й публічного 
управління. Резистентність та резил’єнтність системи публічного управління до 
негативних факторів»;  

2) 1 лекцію для вчителів-предметників на районному методичному 
об’єднанні вчителів правознавства та суспільствознавства Шевченківського 
району м. Харкова на базі  Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» на 
тему: «Причини, детермінанти та умови дисфункціоналізації державного 
управління та в цілому держави». 

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

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 
якими підготовлено відповідні подання.  

Проф. Настюком В.Я. спільно з ас. Сайчук О.К. проведено узагальнення 
правозастосовчої практики щодо публічного адміністрування електронних 
сервісів в Україні (Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку 
Харківської міської ради). 
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Проф. Коваленко Л.П. спільно з ас. Костенко І.В. проведено узагальнення 
практики застосування інформаційного законодавства Харківським окружним 
адміністративним судом (Державна служба з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками у Харківській області).  

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

місцевої влади та ін. 
Кафедрою були дані такі відповіді на запити органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та ін.: 
1. 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 (проф. Настюк В.Я., червень 2019 р.). 

2. 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 (проф. Настюк В.Я., червень 
2019 р.). 

3. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 
академіка В.В. Сташиса. Науковий висновок на запит Національної академії 
правових наук України № 627 від 20.08.2019 року щодо проблемного питання про 
розмір ставки судового збору, яке виникло в процесі розгляду адміністративних 
справ (ас. Костенко І.В., вересень 2019 р.). 

4. Міністерство юстиції України. Департамент публічного права. 
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 (проф. Коваленко Л.П., доц. Богуцький В.В., 
жовтень 2019 р.). 

5. 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» (проф. Настюк В.Я., жовтень 2019 р.). 

 
4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри.   
Кафедра регулярно роз'яснює чинне законодавство депутатам, працівникам 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та місцевих 
державних адміністрацій. 
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. Необхідно вказати наукові школи, які сформувалися на кафедрі, 
вказати вчений ступінь, звання керівника та ведучих учених наукової школи. 
Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом члена-кореспондента 
Національної академії правових наук України, д.ю.н., проф. Настюка В.Я. 
Головним напрямом досліджень є питання, пов’язані з адміністративно-правовим 
регулюванням діяльності органів виконавчої влади, які входять в систему 
Міністерства внутрішніх справ України  в умовах проведення операції об’єднаних 
сил на Сході України та забезпечення прав в адміністративно-політичній сфері за 
порушення митного законодавства. Активна робота ведеться з аспірантами та 
здобувачами кафедри по підготовці кандидатських дисертацій проф. Настюк В.Я., 
проф. Шаповал Р.В. та проф. Шевчук О.М.   

а) на кафедрі навчається 3 аспіранти заочної форми навчання (Зоріна О.Г., 
Мирошніков В.І., Ярова А.С. – 1 рік навчання). 

За звітний період були захищені 1 кандидатська та 2 докторських 
дисертації: 

1.  здобувач Поляков Ігор Сергійович «Перегляд рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційній інстанції» (наук. кер. Шаповал Р.В., червень 
2019 р.). 

2.  здобувач Карелін Владислав Володимирович «Адміністративно-правові 
режими  у сфері організації виконання покарань» (наук. консультант Настюк В.Я., 
вересень 2019 р.). 

3.  здобувач Климова Світлана Миколаївна «Організаційно-правові основи 
управління публічними фінансами в Україні» (наук. консультант Настюк В.Я., 
листопад 2019 р.). 

 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  
На кафедрі немає викладачів, які не мають наукового ступеня. 
 
5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації) 
Всього кафедрою підготовлено 4 відгуки на докторські дисертації та 1 

відгук на кандидатську дисертацію, зокрема:  
Проф. Настюк В.Я. підготував 1 відгук на докторську дисертацію: 
-  докторська дисертація Золотар Ольги Олексіївни «Правові основи 

інформаційної безпеки людини» (грудень 2018 року). 
Проф. Шаповал Р.В. підготував 3 відгуки на докторські дисертації та 1 

відгук на кандидатську дисертації, зокрема:  
- докторська дисертація Максіменцевої Надії Олександрівни «Публічне 

адміністрування в галузі використання і охорони надр в Україні» (грудень 2018). 
- докторська дисертація Калатура Максима Васильовича 

«Адміністративно-правові засади організації та функціонування слідчих 
підрозділів правоохоронних органів» (червень,2019); 
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- кандидатська дисертація Шевченка Тихона Віталійовича 
«Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки поліцейського 
в екстремальних умовах» (жовтень, 2019). 

- докторська дисертація  Васильєва Володимира Миколайовича 
«Адміністративно-правовий механізм протидії правопорушенням у сфері 
підприємницької діяльності в Україні» (жовтень, 2019 р.) 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 
(окремо кількісні показники) 

На кафедрі обговорено та надано 3 відгуки на автореферати дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 7 відгуків на 
автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.  

Професор Настюк В.Я. підготував 3 відгуки на автореферати докторських 
дисертацій: 

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

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

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

Та 2 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій: 
Бикова Ігоря Олеговича «Адміністративно-правове забезпечення 

наближення законодавства України до стандартів ЄС» (вересень 2019 р.) 
Брачук Анастасії Олегівни «Реалізація принципу сприяння торгівлі у 

митному законодавстві» (вересень 2019 р.) 
Професор Шаповал Р.В. підготував 1 відгук на автореферат докторської 

дисертації: 
Стрельченко Оксан Григорівни «Публічне адміністрування у сфері обігу 

лікарських засобів» (вересень 2019 р.) 
Професор Коваленко Л.П. підготувала 3 відгуки на автореферати 

докторських дисертацій: 
Браславського Руслана Георгійовича «Принципи податкового права», 

(20.10.2019 р.); 
  Ткачука Тараса Юрійовича «Правове забезпечення інформаційної безпеки в 
умовах євроінтеграції України», (14.05.2019 р.); 

Дорошенка Дмитра Петровича на тему: «Примус в податковому праві», 
(15.10.2019 р.) 

Та 1 відгук на автореферат кандидатської дисертації: 
Мосейко Анжели Геннадіївни «Публічне адміністрування у сфері 

національної безпеки Україні» (23.11.2019 р.); 
 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 
Проф. Настюком В.Я. та доц. Мех Ю.В. було проведено заходи щодо 

профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів: 
1. Для учнів 9-11 класів Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№ 124 Харківської міської ради Харківської області у рамках ІV Міжнародної 
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науково-практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (10 грудня 2018 р.); 

3. Для учнів 9-11 класів Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 124 Харківської міської ради Харківської області у рамках VІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки і практики» (18-19 квітня 2019 р.). 

   
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість гуртків, кількість 
студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

На кафедрі діє 2 студентських наукових гуртки, під керівництвом проф. 
Настюка В.Я. (зам. керівника гуртку доц. Мех Ю.В.) – гурток № 1; під 
керівництвом доц. Шевчука О.М. – гурток № 2.  В них працюють студенти 2, 4 
курсів 1 бакалаврського та 2 курсу 2 магістерського рівня денних факультетів, 
загальною кількістю 65 студентів. 

За звітний рік проведено 13 засідань, на яких заслухано 28 доповідей. 
 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк.арк.  
Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 

загальна кількість – 150, загальний обсяг – 21.3 друк.арк. 
 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк.арк. 
Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами: загальна кількість – 3, загальний обсяг –  0,6 друк.арк. 
 
 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ  
ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій. 
Проф. Настюк В.Я. є членом редакційної колегії збірників наукових праць 

«Вісник  Національної академії правових наук України», «Проблеми законності» 
та юридичного наукового журналу «LEX PORTUS». 

Проф. Шаповал Р.В. є головним редактором 2-х редакційних колегій: 
науково-практичного видання «Право та інновації» та електронного наукового 
видання «Право та інноваційне суспільство», які є науковими фаховими 
виданнями України та включені до таких міжнародних науково-метричних баз, 
як:  Index Copernicus, Academic Research Index – ResearchBib (Японія), Information 
Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), Scientific Indexing Services 
(SIS), а також членом редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна 
теорія та право», який є науковим професійним виданням України категорії «Б». 

Проф. Шевчук О.М. є членом редакційної колегії наукового фахового 
журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право». 

Доц. Солнцева Х.В. є членами 2-х редакційних колегій: науково-практичного 
видання «Право та інновації» та електронного наукового видання «Право та 
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інноваційне суспільство», які є науковими фаховими виданнями України та 
включені до таких міжнародних науково-метричних баз, як:  Index Copernicus, 
Academic Research Index – ResearchBib (Японія), Information Matrix for the Analysis 
of Journals – MIAR (Іспанія), Scientific Indexing Services (SIS) (США). 

 
9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 
Проф. Настюк В.Я.  отримав: 
1. Грамоту Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної 

адміністрації (травень 2019 р.). 
2. Подяку першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у V Міжнародній 
науково-практичній конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (10 грудня 2018 року); 

3. Подяку першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у VІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18-19 квітня 2019 року); 

4. Подяку директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (10 грудня 2018 року); 

5. Подяку директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики» (18-19 квітня 2019 року); 

6. Подяку керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію V Міжнародної науково-
практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (10 
грудня 2018 року); 

7. Подяку керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію VІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 
практики» (18-19 квітня 2019 року). 

Доц Богуцький В.В. отримав медаль  «За службу державі» від Європейської 
поліцейської асоціації України №16 від 24.02.2019 р. (лютий 2019 року). 

Доц. Мартиновський В.В. отримав Почесну грамоту за сумлінне виконання 
своїх професійних обов’язків та з нагоди святкування Дня юриста (8 жовтня 2019 року). 

 Доц. Мех Ю.В. отримала: 
 1. Медаль «За службу закону» (наказ №65/ос від 19 квітня 2019 року, 

Європейська поліцейська асоціація України); 
2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (Міністерство освіти і науки 

України, № 27.2/4/22-19 від 6 квітня 2019 року); 
3. Подяку першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у V Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (10 грудня 2018 року); 

4. Подяку першого проректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у VІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» (18-19 квітня 2019 року); 

5. Подяку директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (10 грудня 2018 року); 

6. Подяку директора Слідчо-криміналістичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за організацію та активну 
участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики» (18-19 квітня 2019 року); 

7. Подяку керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію V Міжнародної науково-
практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (10 
грудня 2018 року); 

8. Подяку керівника Головного управління Європейської поліцейської 
асоціації України в Харківській області за організацію VІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 
практики» (18-19 квітня 2019 року); 

9. Подяку директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів            
№ 124 Харківської міської ради Харківської області за плідну співпрацю (квітень 
2019 року); 

10. Сертифікат учасника ІV Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (10 грудня 2018 року); 

11. Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (за виступ із 
доповіддю; 18-19 квітня 2019 року); 

12. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 
«Problems and achievements of modern science» (6 травня 2019, м. Корк, Ірландія); 

13. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні питання адміністративно-правової науки» (до 95-річчя з дня 
народження Р. С. Павловського) (26 вересня 2019 року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

14. Сертифікат учасника панельної дискусії «Європейська інтеграція крізь 
призму конституційного права» ІІІ Харківського міжнародного юридичного 
форуму (24 вересня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 

15. Сертифікат учасника панельної дискусії «Бізнес та права людини: 
виклики для нових демократій» ІІІ Харківського міжнародного юридичного 
форуму (25 вересня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 

16. Сертифікат учасника панельної дискусії «Кримінальні загрози в секторі 
безпеки: практика ефективної протидії» ІІІ Харківського міжнародного 
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юридичного форуму (26 вересня 2019 року, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

17. Сертифікат учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (за виступ із 
доповіддю; 24-25 жовтня 2019 р., Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича, м. Чернівці);  

18. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві» (15 листопада 
2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,                   
м. Харків); 

19. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів» 
(22 листопада 2019 р., Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, м. Київ). 

 
10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 
1. Проф. Настюк В.Я. є членом спеціалізованої вченої ради Національного  

юридичного університету імені Ярослава Мудрого Д. 64.086.01. 
2. Проф. Коваленко Л.П. є членом спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 

Запорізького національного університету. 
3. Професор Шаповал Р.В. є членом двох спеціалізованих вчених рад: К 

26.503.01 (Науково-дослідний інститут публічного права) та Д 64.700.01 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 

4. Проф. Шевчук О.М. та доц. Солнцева Х.В. отримали у 2019 році вчене 
звання доцету кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності. 

 
Загальні висновки: План наукових досліджень в 2019 році кафедрою в 

цілому виконаний. 
В науковій роботі кафедри є недоліки. Результати наукових досліджень не 

завжди втілюються в практику.  Не всі викладачі публікують статті у виданнях, 
які входять до міжнародних наукометричних баз. Відсутня ритмічність в роботі 
викладачів по проведенню наукових досліджень.  

 
 

Зав. кафедри 
адміністративного права та  
адміністративної діяльності, 
професор          В.Я. Настюк 
 


