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ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2019 РІК 

1. Писаренко Надія Борисівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, 

доцент. 

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

«Процесуальна форма в адміністративному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

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

«Процесуальна форма в адміністративному судочинстві», у повному 

обсязі. 

 Всього опубліковано 19,7 друк. арк. 

Монографія: 

1. Засади адміністративного судочинства (сучасний український 

контекст): монографія. Харків: Право, 2019. 248 с., 12,7 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та 

принципи адміністративного судочинства. Право України. 2019. № 4, 1,0 друк. 

арк. 

2. Unity of Procedure Principles in Administrative and Tax Law. Yearbook of 

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

Khаrkiv: Law, 2019. № 11, 0,4 друк. арк. 

3. Внутрішня незалежність судді (деякі міркування на тлі змінених 

положень Кодексу адміністративного судочинства України). Журнал 

східноєвропейського права. 2019. № 65. С. 61–67. URL: 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pysarenko_65.pdf1, 0,5 друк. 

арк. 

4. Судова доктрина: джерело права чи приклад правозастосування (деякі 

міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства 

України). Питання адміністративного права. Кн. 3 [відп. за вип. 

Н. Б. Писаренко]. Харків: Право, 2019, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Внутрішня незалежність суддів (деякі міркування на тлі змінених 

положень Кодексу адміністративного судочинства України). Закарпатські 

правові читання: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Ужгород, 11–13 квіт. 2019 р.). Ужгород: РІК-У. 2019, 0,5 друк. арк. 

2. Судова доктрина: джерело права чи приклад правозастосування (деякі 

міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства 

України). Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, виклики, 

пріоритети: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції: (Київ, 4–5 липня 2019 р.). Київ, 2019, 0,5 друк. арк. 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pysarenko_65.pdf1
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Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / І. М. Балакарєва, 

М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін.; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 

2019, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. Вид. 4-те, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2019, 1,1 друк. арк. 

3. Виборчі спори. Вибори Президента України 2019: посібник для суддів / 

за ред. Ю. Барабаша. Київ: АК-Group, 2019, 1,0 друк. арк. 

4. Позачергові вибори народних депутатів України 2019: посібник для 

суддів / за ред. М. Цуркана Київ, 2019, 1,0 друк. арк. 

4.1. Наукова новизна отриманих результатів. 

Визначення процесуальних форм, що є найбільш придатними для 

адміністративного судочинства, та характеристика цих форм. 

5. Участь у підготовці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. 

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

 5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів. – 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. –

 5.4. 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. – 

 6.3. Участь у розробці і рецензуванні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України та їх рецензування. – 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

1. Інститут підвищення кваліфікації працівників СБУ, 2 лекції, травень 

2019 р. 

2. Національна школа суддів України, 3 лекції, червень 2019 р. 

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: 

1) Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії 

між владою і громадянами», м. Харків, Центр політико-правових реформ, Фонд 

місцевої демократії, 27 березня 2019 р. 
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2) ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові 

читання», м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 11–13 квітня 

2019 р. 

3) Другий круглий стіл «Медіація та адміністративний суд: дискусійні 

аспекти», м. Київ, Верховний Суд, 19 квітня 2019 р. 

4) Круглий стіл «Компенсація за житло, пошкоджене або зруйноване 

внаслідок збройного конфлікту на сході України: правові, гуманітарні, 

соціально-економічні та інші аспекти питання», м. Харків, Норвезька рада у 

справах біженців (NRC), 28 вересня 2019 р. 

5) Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання 

(Судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування)», 

м. Ірпінь, Асоціація фінансового права України, Німецьке товариство 

міжнародного співробітництва (GIZ), Національний університет державної 

податкової служби України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Верховний 

Суд, 4–5 жовтня 2019 р. 

9. Видавнича діяльність 

Монографія: 

1. Засади адміністративного судочинства (сучасний український 

контекст): монографія. Харків: Право, 2019. 248 с., 12,7 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та 

принципи адміністративного судочинства. Право України. 2019. № 4. С. 55–76, 

1,0 друк. арк. 

2. Unity of Procedure Principles in Administrative and Tax Law. Yearbook of 

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

Khаrkiv : Law, 2019. № 11. С. 194–196, 0,4 друк. арк. 

3. Внутрішня незалежність судді (деякі міркування на тлі змінених 

положень Кодексу адміністративного судочинства України). Журнал 

східноєвропейського права. 2019. № 65. С. 61–67. URL: 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pysarenko_65.pdf1, 0,5 друк. 

арк. 

4. Судова доктрина: джерело права чи приклад правозастосування (деякі 

міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства 

України). Питання адміністративного права. Кн. 3 [відп. за вип. 

Н. Б. Писаренко]. Харків: Право, 2019. С. 215–224, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Внутрішня незалежність суддів (деякі міркування на тлі змінених 

положень Кодексу адміністративного судочинства України). Закарпатські 

правові читання: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Ужгород, 11–13 квіт. 2019 р.). Ужгород: РІК-У. 2019. С. 224–232, 0,5 друк. 

арк. 

2. Судова доктрина: джерело права чи приклад правозастосування (деякі 

міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства 

України). Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, виклики, 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pysarenko_65.pdf1
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пріоритети: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції: (Київ, 4–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 153–161, 0,5 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / І. М. Балакарєва, 

М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін.; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 

2019. С. 6–11, 13–16, 83–87, 142–147, 0,5 друк. арк. 

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

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

Харків : Право, 2019. С.  –, 1,1 друк. арк. 

3. Виборчі спори. Вибори Президента України 2019: посібник для суддів / 

за ред. Ю. Барабаша. Київ : АК-Group, 2019. С. 135–147, 1,0 друк. арк. 

4. Позачергові вибори народних депутатів України 2019 : посібник для 

суддів / за ред. М. Цуркана Київ, 2019. С. 158–176, 1,0 друк. арк. 

9.1. Публікації у наукометричній базі даних Scopus, Web of Science. – 

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

наукометричних базах. 

EBSCO Publishing, Inc. (США), Index Copernicus International (Польща), 

HeinOnline (США): 

1. Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та 

принципи адміністративного судочинства. Право України. 2019. № 4. С. 55–76, 

1,0 друк. арк. 

2. Внутрішня незалежність судді (деякі міркування на тлі змінених 

положень Кодексу адміністративного судочинства України). Журнал 

східноєвропейського права. 2019. № 65. С. 61–67. URL: 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pysarenko_65.pdf1, 0,5 друк. 

арк. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. − 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

1) Захист дисертації Брачук Анастасії Олегівни «Реалізація принципу 

сприяння торгівлі у митному законодавстві», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 

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

жовтень 2019 р. 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

Кандидатські: 

1) Відгук на автореферат дисертації Левчишиної Олени Леонідівни 

«Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві України публічно-

правових спорів за участю організацій саморегулівних професій», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право», червень 2019 р. 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pysarenko_65.pdf1
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Докторські: 

1) Відгук на автореферат дисертації Решоти Володимира 

Володимировича «Застосування джерел адміністративного права в судочинстві 

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

спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право», квітень 2019 р. 

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

назву стипендії/премії). – 

15. Співробітництво із закордонними організаціями: 

1) участь в якості експерта у проектах «Вибори Президента України 2019: 

окремі аспекти судового врегулювання спорів, пов’язаних з виборами» та 

«Позачергові вибори народних депутатів України 2019: окремі аспекти 

судового врегулювання спорів, пов’язаних з виборами», організованих 

Національною школою суддів України за підтримки Міжнародної фундації 

виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

Агентства Великої Британії з міжнародного розвитку (UKaid); 

2) участь в якості експерта у тренінгу «Новели адміністративного 

судочинства. Практика Верховного Суду у контексті публічно-правових спорів. 

Європейські стандарти прав людини та їх значення для адміністративного 

суду», організованому Норвезькою радою у справах біженців (NRC). 

16. Участь у наукових заходах спільних з обладміністрацією. –  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

1) Подяка ректора Національної школи суддів України. 

2) Подяка Міністерства освіти і науки України. 

3) Подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

 

К. ю. н., доцент кафедри                       Н. Б. Писаренко 

адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

адміністративного права 

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 р. 
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