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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ГАРАЩУКА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 

 ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Гаращук Володимир Миколайович. 

2. Вчене звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  

«Предметний контроль в сфері публічного адміністрування», 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  

«Предметний контроль в сфері публічного адміністрування», у повному 

обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Всього опубліковано – 2,02 друк. арк. 

 Наукові статті: 

1. Globalization Processes in Ukraine: Problematic Issues. Yearbook of 

Ukrainian Law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V. Petryshyn. 

Kharkiv: Law, 2019. № 11. 742 р. , 0,5 друк. арк. 

2. Інформованість населення як запорука протидії адміністративним 

правопорушенням в Україні. Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 

квітня 2019 р.). Харків: Друкарня «Мадрид», 2019. 312 с., 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1.  Гаращук В.М., Коросташева І.М. Адміністративні послуги: проблемні 

питання та шляхи їх вирішення. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за 

матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 

Харків: Право, 2019. 564 с., 0,25 друк. арк. (0,12 друк. арк.) 

2. Гаращук В.М., Коросташева І.М. Щодо визначення предмету 

регулювання та сфери дії у проекті Закону України «Про адміністративну 

процедуру» (№ 9456 від 28.12.2018 р.). Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95 річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 224 с., 0,25 друк. арк. (0,12 друк. 

арк.) 

3. Проблеми законодавчого забезпечення судово-експертної діяльності в 

Україні. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: збірник 

матеріалів між народ. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження 



засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків: ХНДІСЕ, 2019. 

508 с., 0,3 друк. арк. 

4.  Інформованість населення – важливий засіб протидії корупції. 

Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали 

VI Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23 жовтня 2019 р.). 

Одеса: ОДУВС, 2019. 178 с., 0,25 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / 

уклад.: [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 4-те, допов. та 

перероб.  Харків: Право, 2019. 186 с. 0,43 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором 

досліджено та окреслено систему та повноваження окремих (предметних, або 

функціональної спрямованості) контролюючих органів в сфері публічного 

адміністрування сучасної України з урахуванням специфіки сьогоднішнього 

етапу державотворення. В роботі зачеплене питання удосконалення існуючої 

системи, ролі та місця державних контролюючих органів в системі державних 

та недержавних органів, зовнішніх проявів їх діяльності. Досліджено 

особливості правового регулювання форм та методів, за допомогою яких 

відповідні контролюючі структури здійснюють свої контрольні повноваження з 

різних напрямків та сфер діяльності держави. Досліджено вплив нормотворчого 

процесу та якості законодавства на стан означеної системи органів, питання 

підвищення ефективності діяльності таких контролюючих органів в державі. 

Встановлена пряма залежність стану публічного адміністрування від якості 

діяльності контролюючих органів, які спеціалізуються на контролі за сферою 

публічного адміністрування. Зосереджена увага на важливості чіткого та 

недвозначного закріплення контрольних повноважень контролюючих органів, 

низки термінів адміністративного законодавства, яке регулює процедуру 

контролю. Показана шкідливість неоднозначного тлумачення норм 

законодавства про контроль, що провокує зловживання з боку чиновництва, 

порушує права і свободи громадян в сфері публічного адміністрування. Надана 

низка пропозицій з питань застосування своїх повноважень контролюючими 

органами в сфері публічного адміністрування. Проаналізовані засади 

глобалізаційних процесів в Україні, проблемні питання (позитивні та негативні 

наслідки) глобалізації в Україні. Зачеплені питання пріоритетних напрямків 

наукових досліджень у сфері захисту прав людини органами публічної влади. 

Поставлена проблема дослідження публічного адміністрування у зв’язку з 

подальшим впровадженням адміністративної реформи в Україні. Розглядались 

питання удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні та 

законодавства, яке регулює таку діяльність. Досліджувались питання 

удосконалення норм проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

(№ 9456 від 28.12.2018 року), проблеми законодавчого забезпечення судово-

експертної діяльності в Україні. Проводилась робота з розробки змін та 

доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з 

запровадженням інституту кримінальних проступків. 



 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

У складі фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого продовжив працювати над розробкою Кодексу України про 

кримінальні проступки (моя частина складає 1,5 друк. арк.). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

1. Пропозиції і зауваження кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на запит 

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності до проекту закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконання рішень 

Європейського суду з прав людини у справах «Вєренцов проти України» та 

«Шмушкович проти України» реєстр. № 10081 від 26.02.2019 (вх. №04-18/32-

448 від 12 березня 2019 р.). 

 2. Висновок фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого на запит судді Конституційного Суду України Мойсика В. Р. 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 

частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону 

України «Про запобігання корупції», пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових 

осіб»(вих. № 356-16/4454 від 03.12.2018 р.) (вх. № 125-01-2351 від 05.12.2018 р.). 

 3. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії мобінгу», стосовно доречності 

внесення до КУпАП  України нової статті 173-5 «Мобінг (цькування)» та 

внесення у зв’язку з цим змін та доповнень до ст. 221 та 255 КУпАП. 

 4. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пріоритетного проїзду (переваги у проїзді) 

спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної 

допомоги»  (реєстр. № 9447 від 26.12.2018)(вих.04-18/3-125) (вх. 121-01-148 від 

20.01.2019 р.). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. − 

5.5. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.− 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. − 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

  1. Висновок на запит Верховного Суду України від 21.025.2019 року № 

48/0/27-19 (вх. 125-01-880 від 23.05.2019 р.) стосовно застосування низки 

положень Закону України від 23.12.2010 р. № 2862-VI “Про соціальний діалог в 

Україні” (спільно з кафедрою трудового права). 



 2. Відповідь на звернення заступника голови  Харківського апеляційного 

суду О.Ю. Грошевої з приводу правильності визначення часу, з якого 

починається відлік строків притягнення до адміністративної відповідальності 

(запит від 22.04.2019 р.). 

 3. Висновок фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо розуміння положень 

статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 1 

частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». Надана на 

запит Генеральної прокуратури України (вих. № 05/09/2-559 вих. 19 від 

13.09.2019 р.) (вх. № 125-01-1538 від 19.09.2019 р.). 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. − 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам − . 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).− 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення): 

1. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення // ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. ( м. 

Харків, 11-12 квітня 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

2. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95 річчя з дня 

народження Р.С. Павловського): Міжнародна науково-правтична конференція, 

м. Харків, 26 вересня 2019 р. 

3. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: збірник 

матеріалів між народ. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження 

Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квітня 2019 р.) Харків: ХНДІСЕ, 2019.  

4. VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан 

таперспективи розвитку адміністративногоправа України», яка відбудеться 23 

жовтня 2019 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ. 

5. VI Міжнароднанауково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-

криміналістичного інституту) 5-6 грудня 2019 року м. Харків, Україна. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

 Наукові статті: 

Наукові статті: 

1. Globalization Processes in Ukraine: Problematic Issues. Yearbook of 

Ukrainian Law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V. Petryshyn. 

Kharkiv: Law, 2019. № 11. 742 р. , 0,5 друк. арк. 

2. Інформованість населення як запорука протидії адміністративним 

правопорушенням в Україні. Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 



матеріалами VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 

квітня 2019 р.). Харків: Друкарня «Мадрид», 2019. 312 с. С. 119-120, 0,3 друк. 

арк. 

Тези: 

1.  Гаращук В.М., Коросташева І.М. Адміністративні послуги: проблемні 

питання та шляхи їх вирішення. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за 

матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 

Харків: Право, 2019. 564 с. С. 340-344, 0,25 друк. арк. 

2. Гаращук В.М., Коросташева І.М. Щодо визначення предмету 

регулювання та сфери дії у проекті Закону України «Про адміністративну 

процедуру» (№ 9456 від 28.12.2018 р.). Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95 річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 224 с. С. 194-200, 0,25 друк. арк. 

3. Проблеми законодавчого забезпечення судово-експертної діяльності в 

Україні. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: збірник 

матеріалів між народ. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження 

засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків: ХНДІСЕ, 2019. 

508 с. С.40-43, 0,3 друк. арк. 

4.  Інформованість населення – важливий засіб протидії корупції. 

Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали 

VI Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23 жовтня 2019 р.). 

Одеса: ОДУВС, 2019. 178 с. С. 7-9, 0,25 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / 

уклад.: [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 4-те, допов. та 

перероб.  Харків: Право, 2019. 186 с. 0,43 друк. арк. 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science.− 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних.− 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

 Член редколегії наукових збірників: «Проблеми законності», «Вісник 

Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

 Докторські: 

 1. Дисертація Денисової Аліни Володимирівни «Теоретико-правові та 

організаційні основи адміністративного нагляду органів виконавчої влади 

України» поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


спеціальністю 12.00.07. - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 2. Дисертація Коломоєць Наталія Володимирівна «Адміністративно-

правовий захист прав дитини в Україні», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук із спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право». 

 Кандидатські: 

 1. Дисертація Ткаченко Романа Олександровича за темою: «Громадський 

контроль за діяльністю органів Національної поліції», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 ― 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Докторські: 

 1. Відгук на автореферат дисертації Петренко Павла Дмитровича 

«Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів виконавчої влади в 

Україні в контексті європейського досвіду», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 2. Відгук на автореферат дисертації Миколенко Олени Миколаївни 

«Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-правовий аспект)», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 3. Відгук на автореферат дисертації Легези Юлії Олександрівни 

«Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання 

природних ресурсів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне  право і процес;  

фінансове  право;  інформаційне  право. 

 4. Відгук на автореферат дисертації Золотарьової Наталії  Іванівни 

«Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього 

природного середовища: теорія та практика», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 5. Відгук на автореферат дисертації Борсук Наталії Яківни 

«Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 

Кандидатські: 

 1. Відгук на автореферат дисертаційної роботи Карпенко Наталії 

Вікторовни на тему: «Пеня у податковому праві», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.07 — 

адміністративне право і процес; фінансове право;інформаційне право. 



 2. Відгук на автореферат дисертації Клубань Марії Володимирівни 

«Адміністративно-правові засади впровадження електронної освіти в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 3. Відгук на автореферат дисертації Макаренка Анатолія Вікторовича  

«Попередні рішення в державній митній справі», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 − 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 4. Відгук на автореферат дисертації Бортнікової Аліни Геннадіївни 

«Правові засади застосування медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидатах наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  

інформаційне право. 

 5. Відгук на автореферат дисертації  Ю.З.  Білої-Тюріної на тему: 

«Адміністративно-правове регулювання послуг, що надаються Національною 

поліцією України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

 

 

Доктор юридичних наук, професор     В.М. Гаращук 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 року 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д. ю. н., професор кафедри адміністративного права 

Гаращук Володимир Миколайович 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

3 

1. Harashchuk V. Globalization Processes in Ukraine^ Problematic Issues // 

Yearbook of Ukrainian Law : Coll. of scientific papers / responsible for the 

issue O.V. Petryshyn. — Kharkiv : Law, 2019. — 11. — 742 р.  

100  

4 

Гаращук В.М. Інформованість населення як запорука протидії 

адміністративним правопорушенням в Україні // 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 VIІ 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. — 312 с., (с.119-

120) 

24 

11 

Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / уклад.: 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 4-ге, допов. та 

перероб.  Харків : Право, 2019. — 186 с. 

12 

15 

1. Гаращук В.М., Коросташева І.М. Адміністративні послуги: проблемні 

питання та шляхи їх вирішення // 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 квітня 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. — 564 с. (с. 340-344). 

 

10 

 

2. Гаращук В.М., Коросташева І.М. Щодо визначення предмету 

регулювання та сфери дії у проекті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» (№ 9456 від 28.12.2018 року). // Актуальні 

проблеми адміністративно-правової науки (до 95 річчя з дня народження 

Р.С. Павловського): Матеріалі міжнародної науково-правтичної 

конференції, м. Харків, 26 вересня 2019 р. — Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. — 224 с. (с. 194-200). 

10 

 

3. Гаращук В.М. Проблеми законодавчого забезпечення судово-експертної 

діяльності в Україні // Актуальні питання судової експертизи і 

криміналістики: збірник матеріалів між народ. наук.—практ. конф., 

присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса 

(Харків, 18-19 квітня 2019 р.) Харків: ХНДІСЕ, 2019. 508 с. (с.40-43) 

 

20 

 

4. Гаращук В.М. Інформованість населення — важливий засіб протидії 

корупції: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції: 

Стан та перспективи розвитку адміністративного права України, м. 

Одеса, 23 жовтня 2019 р. Одеса: ОДУВС, 2019. — 178 с. (с. 7-9). 
 

20 

16 

Виступав опонентом: 

Докторські: 

1. Дисертація Денисової Аліни Володимирівни «Теоретико-правові та 

організаційні основи адміністративного нагляду органів виконавчої 

влади України» поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. - адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право; 

55 



2. Дисертація Коломоєць Наталія Володимирівна «Адміністративно-

правовий захист прав дитини в Україні», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук із спеціальності 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» 

 

Кандидатські: 

1. Дисертація Ткаченко Романа Олександровича за темою: «Громадський 

контроль за діяльністю органів Національної поліції», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 

12.00.07 ― адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право 

  

 

Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Докторські: 

 

1. Відгук на автореферат дисертації Петренко Павла Дмитровича 

«Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів виконавчої 

влади в Україні в контексті європейського досвіду», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 

 

2. Відгук на автореферат дисертації Миколенко Олени Миколаївни 

«Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-правовий 

аспект)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

 

3. Відгук на автореферат дисертації Легези Юлії Олександрівни 

«Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 

адміністративне  право і процес;  фінансове  право;  інформаційне  

право; 

 

4. Відгук на автореферат дисертації Золотарьової Наталії  Іванівни 

«Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони 

навколишнього природного середовища: теорія та практика», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

 

Кандидатські: 

 

1. Відгук на автореферат дисертаційної роботи Карпенко Наталії 

Вікторовни на тему: «Пеня у податковому праві», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.07 

— адміністративне право і процес;фінансове право;інформаційне право; 

2. Відгук на автореферат дисертації Клубань Марії Володимирівни 

«Адміністративно-правові засади впровадження електронної освіти в 

Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 



фінансове право; інформаційне право; 

3. Відгук на автореферат дисертації Борсук Наталії Яківни 

«Організаційно-правове забезпечення управління комунальною 

власністю в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право; 

4. Відгук на автореферат дисертації Макаренка Анатолія Вікторовича 

«Попередні рішення в державній митній справі», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 

− адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 

5. Відгук на автореферат дисертації Бортнікової Аліни Геннадіївни 

«Правові засади застосування медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидатах 

наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  

фінансове право;  інформаційне право; 

6. Відгук на автореферат дисертації  Ю.З.  Білої-Тюріної на тему: 

«Адміністративно-правове регулювання послуг, що надаються 

Національною поліцією України», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

7.  Відгук на автореферат дисертації Бєлєй Є.Н. «Адміністративно-

правове забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони 

громадського здоров’я» поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 

17 

 

Тези доповідей Катерини Зеленської, студентки 2 курсу 3 групи 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) на 

тему: «Влада та державне управління» 

20  

20 

1. Пропозиції і зауваження кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 

запит Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності до проекту закону України 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо виконання рішень Європейського суду з прав 

людини у справах «Вєренцов проти України» та «Шмушкович проти 

України» реєстр. № 10081 від 26.02.2019 (вх. №04-18/32-448 від 12 

березня 2019 р.) 

 

2. Висновок фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого на запит судді Конституційного Суду України 

Мойсика В. Р. щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу 

третього частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання 

корупції», пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей 

фінансового контролю окремих категорій посадових осіб»(вих. № 356-

16/4454 від 03.12.2018 р.) (вх. № 125-01-2351 від 05.12.2018 р. 

 

3. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії мобінгу», стосовно 

245 



доречності внесення до КУпАП  України нової статті 173-5 «Мобінг 

(цькування)» та внесення у зв’язку з цим змін та доповнень до ст. 221 та 

255 КУпАП. 

 

4. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пріоритетного проїзду (переваги у 

проїзді) спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги»  (реєстр. № 9447 від 26.12.2018)(вих.04-

18/3-125) (вх. 121-01-148 від 20.01.2019 р.) 

 

 5. Висновок на запит Верховного Суду України від 21.025.2019 року № 

48/0/27-19 (вх. 125-01-880 від 23.05.2019 р.) стосовно застосування низки 

положень Закону України від 23.12.2010 р. № 2862-VI “Про соціальний 

діалог в Україні” (спільно з кафедрою трудового права) 

 

6. Відповідь на звернення заступника голови  Харківського апеляційного 

суду О.Ю. Грошевої з приводу правильності визначення часу, з якого 

починається відлік строків притягнення до адміністративної 

відповідальності (запит від 22.04.2019 р.) 

7. Висновок фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо розуміння 

положень статті 172-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та пункту 1 частини першої статті 3 Закону України 

«Про запобігання корупції». Надана на запит Генеральної прокуратури 

України (вих. № 05/09/2-559вих19 від 13.09.2019 р.)(вх. № 125-01-1538 

від 19.09.2019р.) 
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У складі фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого продовжив працювати над розробкою Кодексу 

України про кримінальні проступки 
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