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ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

     Зуй Валентина Василівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

     Кандидат юридичних наук,  доцент, доцент кафедри.  

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

 «Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб», 1,5 друк. 

арк. 

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

  «Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб», 1,5 друк. 

арк. в повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано: 2,13 друк. арк. 

Колективна монографія: 

1. Zuy V.V., Zelinska Ya.S. Conflict of interests. The institutionalisation of 

public relations in the fight against corruption: (universal theoretical framework for 

relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 1. Tallinn: 

Izdevniecїba «Baltija Publishing», 2019. 432 р. 1,3 друк. арк. (0,65 друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Shevchuk O., Shevchuk V., Zuy V., Chub O., Rzhevska O. Legal 

regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with involvement of 

international specialized organizations. Georgian medical news. 2018. № 11 Issue: 

284, 0,9 друк. арк. (0,18 друк. арк.) 

Тези: 

 1. Деякі аспекти щодо меж використання в якості методу публічного 

адміністрування односторонніх юридично владних розпоряджень. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.) Харків: Право, 2019. 0,2 друк. арк. 

 2. Деякі аспекти визначення, понятійний апарат і сутність інституту 

електронних петицій (зарубіжний досвід). Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. 

Павловського): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 26 вересня 2019 

р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

  1. 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. 186 с. 0,9 друк. арк.  

 



 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Вивчено сутність видів санкцій, що застосовуються до юридичних осіб, 

умови, мету, порядок, обмеження їх призначення. Розглянуто деяку категорію 

справ про адміністративні правопорушення, вчинені юридичними особами та 

запропоновано внесення змін до чинного законодавства щодо підвищення 

адміністративної відповідальності юридичних осіб. 

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

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

1. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України щодо законопроекту «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

випалювання сміття і залишків рослинності (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В.) 

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 проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

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:  

1. 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 

(проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., доц. Сьоміна В.А., доц. Рябченко Я.С.). 

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. III Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 11-12 квітня 2019 р., м. Харків. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. 

Павловського)» (в рамках III Харківського міжнародного юридичного форуму), 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26 вересня 2019 

р., м. Харків. 

 



 

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

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

друкованих аркушів: 

 Колективна монографія: 

 1. Zuy V.V., Zelinska Ya.S. Conflict of interests. The institutionalisation of 

public relations in the fight against corruption: (universal theoretical framework for 

relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 1. Tallinn: 

Izdevniecїba «Baltija Publishing», 2019. 432 р. P. 273–293. 1,3 друк. арк. (0,65) 

 Наукові статті: 

 1. Shevchuk O., Shevchuk V., Zuy V., Chub O., Rzhevska O. Legal 

regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with involvement of 

international specialized organizations. Georgian medical news. 2018. № 11 Issue: 

284. P. 143-149. 0,9 друк. арк. (0,18 друк. арк.) 

 Тези: 

 1. Деякі аспекти щодо меж використання в якості методу публічного 

адміністрування односторонніх юридично владних розпоряджень. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.) Харків: Право, 2019. С. 46–49. 0,2 друк. арк. 

 2. Деякі аспекти визначення, понятійний апарат і сутність інституту 

електронних петицій (зарубіжний досвід). Актуальні проблеми адміністративно-

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

міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 26 вересня 2019 р.). Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. С. 175–178. 0,2 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

  1. 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. 186 с. С. 41-45, 92-103. 0,9 друк. арк. 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

Scopus та Web of Science: 1. Shevchuk O., Shevchuk V., Zuy V., Chub O., 

Rzhevska O. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with 

involvement of international specialized organizations. Georgian medical news. 2018. 

№ 11 Issue: 284. P. 143-149, 0,9 друк. арк. (0,18 друк. арк.) 

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

наукометричних базах: – 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: – 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:  

1. Букрєєв М.Ю. «Правова протидія адміністративній деліктності у сфері 

банківської діяльності» (25.10.2019 р.) 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: – 

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 Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору: – 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: – 

 

 

 

К.ю.н., доцент  кафедри                       В. В. Зуй 

  адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К. ю. н., доцент кафедри адміністративного права 

Зуй Валентина Василівна 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Scopus та Web of Science 

1. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with involvement of 

international specialized organizations. Georgian medical news. 2018. № 11 Issue: 284. 

P. 143-149. (Співавтори Shevchuk O., Shevchuk V., Chub O., Rzhevska O.) 

50 

2 

1. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with involvement of 

international specialized organizations. Georgian medical news. 2018. № 11 Issue: 284. 

P. 143-149. (Співавтори Shevchuk O., Shevchuk V., Zuy V., Chub O., Rzhevska O.) 

43 

5 

1. Conflict of interests. The institutionalisation of public relations in the fight against 

corruption: (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of 

Ukraine): Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevniecїba «Baltija Publishing», 

2019. P. 273–293. (Співавтор Zelinska Ya.S.) 

78 

11 

1. 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. 

186 с. С. 41-45, 92-103. 

27 

15 

1. Деякі аспекти щодо меж використання в якості методу публічного 

адміністрування односторонніх юридично владних розпоряджень. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: зб. наук. пр. за матеріалами III 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2019 р.) Харків: Право, 2019. С. 

46–49.  

20 

 

2. Деякі аспекти визначення, понятійний апарат і сутність інституту електронних 

петицій (зарубіжний досвід). Актуальні проблеми адміністративно-правової 

науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків, 26 вересня 2019 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 

2019. С. 175–178.  

20 

16 

Відгук на дисертацію:  

1. Букрєєв М.Ю. «Правова протидія адміністративній деліктності у сфері 

банківської діяльності» (25.10.2019 р.). 

9 

20 

1. 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 (Співавтори 

проф. Гаращук В.М., доц. Сьоміна В.А., доц. Рябченко Я.С.). 

25 

21 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

ВРУ, Законопроект № 10246 «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

випалювання сміття і залишків рослинності. (Співавтор проф. Гаращук В.М.) 

50 

 

Разом:  322 годин 
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