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Звіт 

кафедри адміністративного права з науково-дослідної роботи 

за 2019 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

 В звітному році наукові дослідження кафедри проводились згідно цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні», 

науковий напрямок кафедри «Проблеми формування правової держави та 

народовладдя (історія, теорія, практика», науковий керівник – член-кореспондент 

Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Гаращук В.М. 

Основні напрями розробок стосувались адміністративно-правового статусу 

громадян України, форм та методів державного управління, правових засад 

діяльності державної служби та органів виконавчої влади, розвитку митного 

законодавства, удосконалення адміністративного примусу та адміністративної 

відповідальності, адміністративного процесу та засад адміністративного 

судочинства, оптимізації контролю та нагляду в державному управлінні. На основі 

проведених досліджень друкувались статті, тези наукових доповідей, 

повідомлення тощо.  

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. Битяк Ю.П., д.ю.н., професор 

Опубліковано 3,7 друк. арк. 
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Монографія: 

1. Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в 

європейських інтеграційних проектах: історія та сучасність: монографія / за 

наук. ред. професорів А. П. Гетьмана та І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 8,0 

друк. арк. 0,5 друк. арк. 

Статті: 

1. Bytiak, YP; Yakoviyk, IV; Getman, EA; Tragniuk, OY; Shestopal, SS. 

Сooperation of former soviet union countries and Ukraine with the European Union. 

ORBIS. Том: 14, Випуск 41, P. 46-54. 0,8 друк. арк., 0,2 друк. арк. (Scopus). 

2. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія 

дослідження (адміністративних) правовідносин. Питання адміністративного 

права. Кн. 3. Харків: Право, 2019 р., 1,3 друк. арк. 

Тези: 

1. Битяк Ю. П., Трагнюк О. Я. Україна-НАТО: деякі аспекти розвитку 

правового регулювання співробітництва в контексті розвитку безпекового виміру 

зовнішньої політики нашої держави в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Україна 

і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. статей за матеріалами ІІ 

Всеукр. наук. практ. конф. з європ. Права (Харків, 15 травн. 2019 р.). Харків, 2019. 

0,6 друк. арк. 0,2 друк. арк.  

2. Вітання учасникам II Всеукраїнського студентського форуму. Сучасні 

виміри безпеки: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників II Всеукр. студент. 

Форуму (Харків, 17 трав. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 0,2 друк. арк. 

3. Вступне слово. 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. 0,2 друк. арк. 

4. Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 
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правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. 

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

5. Вступне слово. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 

матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 5-6 грудня 

2019 р.). Харків: «Точка», 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. 0,7 друк. арк. 

 

2. Гаращук В.М.,  д.ю.н., професор 

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

Опубліковано 2,02 друк. арк. 

 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.) 
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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. 

 

3. Матюхіна Н.П,  д.ю.н., професор 

«Публічна служба (зарубіжний досвід організаційно-правового 

забезпечення)», 2,0 друк. арк.  

Опубліковано 3,58 друк. арк. 

Колективна монографія: 

1. Matyukhina N. P., Fedchyshyn S. A. Legal regulation of political impartiality 

of the civil service in Ukraine.  The institutionalisation of public relations in the fight 
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against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions 

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

Collective monograph. Volume 2. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 0,9 

друк. арк. 

Тези: 

1. Проблеми ефективності державного управління: окремі реформаторські 

пошуки та зміни.  Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: збірник наук. праць за 

матеріалами Міжн. наук.-практ. Конференції (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 0,4 

друк. арк. 

2. Децентралізація повноважень у сфері управління юстицією – 

спрямованість на якість та доступність адміністративних послуг. «New challenges 

of legal science in Ukraine and EU countries»: International scientific and practical 

conference Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija 

Publishing», 2019. 0,4 друк. арк. 

3. Застосування вогнепальної зброї поліцією Великобританії: окремі питання 

дослідження. Правові засади діяльності правоохоронних органів: збірник наук. 

праць за матеріалами V Міжн. наук.-практ. Конференції (Харків, 10 грудня 2018 

р.). 0,4 друк. арк. 

4. До проблеми оновлення понятійного апарата адміністративного права. 

Актуальні проблеми адміністративно-правової науки: матеріали Міжн. наук.-

практ. конференції (в рамках III  Харківського міжнародного юридичного форуму) 

(Харків, 26 вересня 2019 р.). 0,4 друк. арк. 

5. До проблеми формування системи пробації в Україні: організаційно-

правовій аспект. Сектор безпеки України: актуальні питання науки і практики: 

збірник наук. праць за матеріалами VII Міжн. наук.- практ. Конференції (Харків, 

18-19 квітня 2019 р.) 0,4 друк. арк. 
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Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти. Вид. 4-те, 

допов. та перероб. Харків: Право, 2019. 186 с., 0,68 друк. арк.  

 

4. Шульга М.Г.,  к.ю.н., доцент,  професор кафедри 

 «Форми та порядок проведення митного контролю», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

1. Mariya G. Shul’ha, Anatoliy V. Mazur, Yuriy V. Heorhievkyy. Legal 

regulation of medicinal products: European standards and national practice. Wiadomosci 

Lekarskie. 2019, (0,7 друк. арк.), 0,3 друк. арк. 

2. Митний режим транзиту. Правова позиція. 2019. № 4. 0,8 друк. арк. (в 

редакції). 

Тези: 

1. Питання міжнародного митного співробітництва. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 

квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019, 0,2 друк. арк. 

 2. Щодо переміщення товарів фізичними особами. 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. 

 

5. Лученко Д.В.,  д.ю.н., доцент, професор кафедри 

«Іноземний досвід у сфері регулювання інституту електронних петицій», 1,5 

друк. арк.  

Опубліковано 5,8 друк. арк. 
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Колективна монографія:  

1. The role of the public in ensuring the proper functioning of the anti-corruption 

system in Ukraine. The institutionalisation of public relations in the fight against 

corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions 

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

Collective monograph. Volume 2. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. (co-

authore Bielikova M), 1,0 друк. арк. (0,5 друк. арк.) 

Статті: 

1. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів публічної влади. Право України. 2018. № 11. 0,6 друк. арк.  

2. Правова природа позову в адміністративному судочинстві. Право 

України. 2019. № 4. 0,6 друк. арк.  

3. Про природу адміністративно-правового спору у контексті 

оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 36. 2018. 0,6 друк. арк. 

4. Лазурко Л., Лученко Д. Державний устрій давньої Польщі у наукових 

дискусіях початку ХХ ст. Східноєвропейський історичний вісник. Вип. 12. 2019. 

0,6 друк. арк., 0,3 друк. арк. 

5. Valentyna, Drozd; Dmytro, Luchenko; Sergii, Ablamskiy; Volodymyr, 

Vatras. Forensic examinations appointed at the investigation of crimes committed 

against journalists. AMAZONIA INVESTIGA. Том: 8 Випуск: 24. 2019.  0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. Лученко Д.В., Хохлова А.О. Щодо проблематики адміністративно-

правового регулювання у сфері використання штучного інтелекту. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 

квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 564 с. 0,2 друк. арк. (0,1 друк. арк.). 



 

 

8 

2. Перспективи розвитку в Україні інституту електронних петицій. 

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. 0,3 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. 190 с., 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, 0,6 друк. арк. 

Науково-практичні коментарі: 

1. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 

корупції» / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий 

дім «Гельветика», 2019. 588 с. 1,5 друк. арк. 

 

6. Зуй В.В.,  к.ю.н.,  доцент 

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

арк. 

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.) 
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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», III 

Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень» 11-12 квітня 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

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

електронних петицій (зарубіжний досвід)», міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з 

дня народження Р.С. Павловського)» 26 вересня 2019 р., м. Херсон, 0,2 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

 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.  

 

7. Червякова О.Б.,  к.ю.н., доцент 

«Правові режими обігу інформації та інформаційних ресурсів» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,64 друк. арк. 

Статті: 

   1. Інформаційне супроводження звернень громадян як умова забезпечення 

їхніх прав в публічних відносинах. Українські національні цінності та їх 

модернізація  в умовах інформаційної цивілізації: наукові статті учасників ХVI 

Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Рахманінов та культура 

України». 2018. Вип. 15. 0,5 друк. арк. 
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 2. Адміністративно-правовий режим обігу інформаційних ресурсів: зміст та 

складники. Сектор безпеки України: актуальні питання  науки та практики: зб. 

наукових статей,  тез доповідей та повідомлень за матеріалами VII Міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Вип. 31. Харків: 

Друкарня Мадрид, 2019, 0,4 друк. арк. 

 3. Роль держави і бізнесу у формуванні безпекового середовища у сфері 

фізичної культури і спорту (у співавт.). Бізнес і права людини: основні виклики для 

нових демократій: зб. ст. і тез: матеріали до Панельної дискусії (Харків, 25 

вересня 2019 р.). Харків: Право, 2019, 0,33 друк. арк.  

Тези: 

 1.  Конституція України як основа адміністративно-правового режиму 

обcягу інформаційних ресурсів. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали III 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітня 2019 р.), 0,25 

друк. арк. 

 2. Постанова місцевого суду по справі про адміністративне 

правопорушення: питання забезпечення законності. Теорія і практика сучасної 

юриспруденції: матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 

Харків, 2019, 0,33 друк. арк. 

 3. Корупційні ризики в інформаційній сфері. 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: Вид. дім «Гельветика», 2019, 0,33 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, 0,5 друк. арк. 
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8. Писаренко Н.Б.,  к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано 19,7 друк. арк. 

Монографія: 

1. Засади адміністративного судочинства (сучасний український контекст): 

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

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 

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

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. 

 

9. Бойко І.В.,  к.ю.н., доцент 

«Система адміністративного права: сучасні наукові підходи до її 

визначення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 10,95 друк. арк. 

Колективна монографія: 

1. Boiko I. V., Soloviova O. M. Challenging issues of administrative liability 

for corruption-related offences. The institutionalisation of public relations in the fight 

against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions 

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

monograph. Volume  Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 1,0 друк. арк. 

Статті: 

1. До питання про виконання судових рішень в адміністративних справах. 

Проблеми законності. 2019. Вип. 144. 0,8 друк. арк. 
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2.   Забезпечення публічного інтересу у сфері донорства крові. Медичне 

право. 2019. № 1 (23). 0,7 друк. арк. 

3.  Бойко І.В., Різун Р.Л., Тарадуда О.Є. Ініціювання адміністративної 

процедури. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 62. 0,7 друк. арк., 0,3 

друк. арк. 

4. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права. Право України. 

2019. № 5. 1,0 друк. арк. 

5. Чи потрібен Україні Закон «Про адміністративну процедуру»? 

Питання адміністративного права. Книга третя. 2019. 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. Становлення інституту адміністративної процедури в сучасній 

правовій науці. Публічне адміністрування в умовах змін і перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. 

(Харків, 11 – 12 квіт. 2019 р.), 0,3 друк. арк. 

2. Деякі міркування про предмет адміністративного права. Предмет 

правового регулювання галузей вітчизняного права:  матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (Київ, 15–16 березня 2019 р.). Київ: Видавничий 

дім «Гельветика», 2019.  0,4 друк. арк.  

3. Адміністративно-процедурне законодавство: аргументи щодо 

адаптації до європейських стандартів. 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. 0,3 друк. арк. 

4. Імплементація стандартів адміністративної процедури в законодавство 

України: Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: 

теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною 

участю науково-практичної конференції (Полтава, 23-24 жовтня 2019 р.): у 2-х ч.  

Полтава: Россава, 2019. Ч. 2. 0,4 друк. арк. 
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Навчальні посібники: 

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

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В.М. Гаращука. Харків: Право, 

2019, 1,0 друк. арк. 

 2. Адміністративна процедура: навч. посіб. / [І.В. Бойко, О.Т. Зима, О.М. 

Соловйова, А.М. Школик]; за заг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2019. 206 с. 3,5 

друк. арк.  

3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до зовн. незалежн. оцінювання / [І.М. Балакарєва, М.І. Бєлікова, 

І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 2019. 190 с. 0, 65 

друк. арк. 

 

10. Зима О.Т.,  к.ю.н., доцент 

«Реєстраційно-дозвільні провадження у фармацевтичній сфері», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 6,6 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. 0,5 друк. арк. 

Статті: 

1. Адміністративна процедура у царині донорства крові та її компонентів. 

Медичне право. 2019. № 1 (23), 0,8 друк. арк. 

2. Про адміністративний догові: сучасні проблеми правового регулювання. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 58, 0,6 

друк. арк. 
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3. Партнерські відносини людина-держава та закон «Про адміністративні 

договори». Питання адміністративного права. Кн. 3. Харків: Право. 2019 р., 0,6 

друк. арк. 

Тези: 

 1. Адміністративна відповідальність як публічно-правовий обряд. Актуальні 

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

Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 

26 вересня 2019 р.), 0,3 друк. арк. 

 2. Механізм адміністративного правового регулювання як консолідуючий 

фактор в адміністративному праві. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). 

Харків: Право. 2019, 0,3 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.  Х.: Право, 2019. 190 с., 1,1 друк. 

арк.  

2.  Адміністративна процедура : навч. посібн. / [І.В. Бойко, О.Т. Зима, О.М. 

Соловйова, А.М. Школик]; за заг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2019. 206 с., 2,0 

друк. арк. 

3. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 4-те вид., доп. і перероб. Х.: Право, 

2019. 186 с., 0,4 друк. арк. 

 

11. Соловйова О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Втілення ідеї «сервісної держави» у врегулювання взаємовідносин 

громадян з органами публічної влади», 1,5 друк. арк. 
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Опубліковано 7,95 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. 0,4 друк. арк. (Розділ: Використання електронного врядування в 

публічному адмініструванні). 

Колективна монографія: 

1. Boiko I. V., Soloviova O. M. Challenging issues of administrative liability for 

corruption-related offences // The institutionalisation of public relations in the fight 

against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions 

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

monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 1,0 друк. арк. 

 Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Адміністративна відповідальність за порушення правил зупинки, стоянки, 

паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису). 

Вісник Національної асоціації адвокатів України. 2019. № 1-2.  0,8 друк арк.  

Тези:  

1. Адміністративні послуги у сфері юстиції. Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики: зб. наук. статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки 

України». Вип. 31. (Харків, 18-19 квітн. 2019 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2019, 

0,2 друк. арк. 

 2. Електронні адміністративні послуги у сфері юстиції. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми організації та 

правового забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). Харків: Право, 

2019, 0,2 друк. арк. 
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 3. Соловйова О.М., Сьоміна В.А. Законодавство про адміністративну 

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

дня народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 26 вересн. 2019 р.) Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 

2019. 0,2 друк. арк. (0,1 друк. арк.). 

Навчальні посібники:  

1. Адміністративна процедура: навч. посіб. / [І.В. Бойко, О.Т. Зима, О.М. 

Соловйова, А.М. Школик]; за заг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2019. 4,0 друк. 

арк.  

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

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В.М. Гаращука. 4-те вид., змін. 

та допов. Харків: Право, 2019. 0,75 друк. арк.  

3. 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. 190 с. 0,5 друк. 

арк.  

 

12. Сьоміна В.А.,  к.ю.н., доцент 

«Особливості апеляційного провадження у справах адміністративної 

юрисдикції», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

Тези: 

1. Соловйова О.М., Сьоміна В.А. Законодавство про адміністративну 

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

дня народження Р.С. Павловсьвого): матеріали міжнародної науково-практичної 

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

2019. 0,2 друк. арк. (0,1 друк. арк.) 
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2. Спори, що виникають в сфері публічного адміністрування: поняття та 

ознаки. 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, 0,2 друк. 

арк. 

 Навчальні посібники: 

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

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

Право, 2019, 0,5 друк. арк. 

2. 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.]. Харків: Право, 2019, 0,9 друк. арк. 

 

13. Ігнатченко І.Г.,  к.ю.н., доцент 

«Методи і форми публічного адміністрування у сфері культури у культурно-

управлінському циклі», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,45 друк. арк. 

Статті: 

1. Моніторинг культурної політики як стратегічний напрямок реформування 

та правової охорони у сфері культури України. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірник статей, тез, наукових доповідей та повідомлень за 

матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 

безпеки України» (Харків, 5-6 грудня 2019 р.). Вип. 29. Харків: «Точка». 2019, 0,7 

друк. арк. 

 Тези: 

1. Перспективні шляхи реалізації принципу децентралізації у публічному 

адмініструванні у галузі культури в Україні.  Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: збірник 
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наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

11-12 квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. Харків., 2019. 0,35 друк. арк. 

2.  Українська мова як державна – чинник національної безпеки України: 

перспективні напрямки правового регулювання. Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики: збірник наукових праць за матеріалами  

VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). 

Вип. 25. Харків: «Точка», 2019, 0,4 друк. арк. 

3. Напрямки оновлення стратегії протидії корупції в сфері діяльності 

Міністерства культури України. 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: Видавничій 

дім «Гельветика», 2019, 0,4 друк. арк. 

4. Проблемні питання функціонування Верховного Суду в аспекті реалізації 

принципу верховенства права. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-25 

жовтня 2019 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019.  0,4 друк. арк.  

5. Моніторинг як важливий напрямок діяльності у сфері державного 

управління якістю освіти в Україні. Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права України: Матеріали VІ Міжнародної науково- 

практичної інтернет-конференції, Одеський державний університет внутрішніх 

справ, (Одеса, 23 жовтня 2019 р.). Одеса: ОДУВС, 2019. 0,3 друк. арк. 

6. Формування творчих здібностей в аспекті проблеми саморозвитку 

особистості майбутнього юриста. Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  

(Харків, 15 листопада 2019 р.). 0,4 друк. арк. 

7. Основні принципи стратегії Європейського Союзу як базові стандарти 

адаптації нормативного регулювання та практики державного управління у сфері 
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культури. Актуальні проблеми національного законодавства: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Кропівницький, 28 листопада 

2019 р.). URL:  https://www.cuspu.edu.ua, 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, 0,3 друк. арк. 

 

14. Рябченко Я.С.,  к.ю.н., доцент 

«Особливості перегляду судових рішень в окремих категоріях 

адміністративних справ», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 2,3 друк. арк. 

Статті: 

1. Yevgenia Tupitska, Viktoria Piddubna, Yaroslava Riabchenko. GENEZIS OF 

LEGAL REGULATION OF CREDIT RELATIONS IN THE CONDITIONS OF 

TRANSITIVE ECONOMY OF UKRAINE. International Journal of Business and 

Economics Research (IJBER) (ISSN Print:2328-7543 ISSN Online: 2328-756X). 

(2019). 0,9 друк. арк. 

Тези:   

1. Рябченко Я.С. Деякі аспекти проблематики розгляду електронних петицій 

в Україні. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з 

народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної 

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

2019. 0,4 друк. арк. 

2. Рябченко Я.С. Проблематика трансформації інституту форм державного 

управління в інститут інструментів діяльності публічної адміністрації. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

https://www.cuspu.edu.ua/
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правового забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 

квітня 2019 р.). Харків: Право, 2019. 0,4 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, 0,6 друк. арк. 

 

15. Федчишин С.А.,  к.ю.н., доцент 

«Кадрове забезпечення дипломатичної служби України», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 4,81 друк. арк. 

Колективна монографія: 

1.  Legal Regulation of Political Impartiality of the Civil Service in Ukraine. 

Collective monograph «The institutionalisation of public relations in the fight against 

corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions 

(universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine), Volume 

2, Tallinn, 2019. (у співавторстві з Н. П. Матюхіною). Загальний обсяг 1,8 друк. арк., 

авторський вклад 0,9 друк. арк. 

Статті: 

1. Вопросы организации дипломатической деятельности в политико-

правовых сочинениях Древнего Китая. Legea si Viata. Septembrie 2019. № 9/2 (333). 

Республіка Молдова. 0,64 друк. арк. 

2. Науково-практичний коментар статті 36 «Запобігання конфлікту інтересів 

у зв’язку з наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав. Науково-

практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. Т. 

О. Коломоєць та В. К. Колпакова. Запоріжжя: Гельветика, 2019. 0,68 друк. арк. 

Тези: 

1. Організація посольської діяльності у політико-правових творах 

Стародавньої Індії. Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 
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історичний аспект: матеріали круглого столу до 80-річчя незалежності Карпатської 

України (Харків, 27 березня 2019 р.). Харків: ФОП Бровін О.В., 2019, 0,23 друк. арк. 

2. Новий Закон «Про дипломатичну службу» як основа реформування 

дипломатичної служби України. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ 

Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. (у 

співавторстві з А. С. Пушкіним). Загальний обсяг 0,27 друк. арк., авторський вклад 

0,23 друк. арк. 

3. Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб 

дипломатичної служби: окремі шляхи вдосконалення. Актуальні проблеми 

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

Павловського): матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 26 верес. 2019 р.). 

Херсон: Гельветика, 2019, 0,23 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-е, допов. та перероб. Харків: Право, 

2019. 1,0 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. 

Харків: Право, 2019. 0,9 друк. арк. 

 

16. Марченко О.О.,  к.ю.н., доцент  

«Порядок оскарження  судових рішень в адміністративних справах», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 3,3 друк. арк. 

 Статті: 

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як джерело 

адміністративного права.  Питання адміністративного права. Кн. 3 [відп. за вип. 
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Н. Б. Писаренко]. Харків: Право, 2019, 0,7 друк. арк. 

Тези:  

1. Відмова у наданні громадському об’єднанню статусу юридичної особи як 

втручання у право на свободу об’єднань. Legal practice in EU countries and Ukraine 

at the modern stage: Conference proceedings (Arad, Romania, January 25-26, 2019): 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 0,3 друк. арк. 

2. Місце міжнародних договорів у системі джерел адміністративного права. 

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 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019, 0,3 друк. арк. 

3. До питання про місце міжнародних договорів у системі джерел 

адміністративного права. 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, 0,3 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, 1,4 друк. арк. 

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

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. Вид. 4-те, 

допов. та перероб. Харків: Право, 2019, 0,3 друк. арк. 

 

17. Ковтун М.С.,  к.ю.н., доцент 

«Громадський контроль у сфері антимонопольної діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,36 друк. арк. 

Cтатті: 

1. Миграционные процессы: административно-правовой аспект. Legea si 
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Viata. 2019. № 12/2, 0,6 друк. арк. 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Робота старости з молоддю: попередження булінгу. Радник старости. 

№1. 2019, 0,4 друк. арк. 

Тези:  

1. Індикатори управління міграцією як важливий інструмент вдосконалення 

міграційної політики. 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, 0,2 

друк. арк. 

2. Щодо вдосконалення антикорупційної стратегії  з урахуванням світових 

тенденції цифрової трансформації. 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, 0,3 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., 0,56 друк. арк. 

2. 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.  190 с., 0,3 

друк. арк. 

    

18. Біленська Д.О.,  к.ю.н., асистент 

«Суб’єкти інформаційних відносин в адміністративному праві», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 1,67 друк. арк. 
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Статті: 

 1. Біленська Д.О., Нестеренко І.В. Проблеми рейдерства в аграрному секторі 

України. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 63. 0,7 друк. арк. (0,35  друк. 

арк). 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

 1. Біленська Д.О., Чубарь С.С. Адміністративно-правове регулювання  сфери 

земельних відносин. Світ науки та освіти. 2019 № 3. 0,8 друк. арк. (0,4  друк. 

арк).  

2. Державна інформаційна політика. Наука онлайн. 2019. № 11, 0,8 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., 0,12 друк. арк. 

 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

Всі викладачі кафедри мають достатню кількість публікацій.  

1.4. Вказати діяльність кафедри засадах із зазначенням суми договору. 

 Проф. Битяк Ю.П. брав участь у виконанні наукових досліджень на 

госпдоговірній основі за рахунок Міністерства освіти і науки України, а саме: 

«Конституційне і міжнародно-правове забезпечення поглиблення військово-

політичного співробітництва України і Європейського Союзу» та «Правова 

політика у сфері територіальної організацій влади та публічного управління в 

Україні у контексті Європейської інтеграції» (основний виконавець).  

 Проф. Битяк Ю.П. є науковим керівником наукового дослідження  

«Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни: філософсько-правовий 

аналіз». 
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1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

Виконані роботи відзначаються актуальністю планових досліджень 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 публічного адміністрування  та 

юрисдикційної діяльності. Найважливіші питання обговорювались на засіданнях 

кафедри. В рамках проведеного дослідження зроблені пропозиції по 

удосконаленню чинного законодавства та практики його застосування. Характер 

останніх проблем обумовив окреслення і більш вузьких напрямків науково-

дослідницької роботи членів кафедри, а саме: аналіз проектів законодавчих актів; 

відповіді на запити, що пов’язані з застосуванням адміністративного 

законодавства; опанування дисертаційних робіт, надання заключень та підготовка 

відгуків, рецензій; участь у спеціалізованих Вчених радах. Викладачі виступали з 

лекціями перед працівниками правоохоронних органів та органів виконавчої 

влади, представниками інших сфер діяльності, надавали консультації. Кафедра 

приймала активну участь в  підготовці роз'ясненнь, висновків, коментарів до 

проектів нормативних актів та положень чинного законодавства.  

Всі роботи, що надані викладачами кафедри за звітній період присвячені 

дослідженню найважливіших напрямків в галузі адміністративного права. 

Результати наукових досліджень впроваджені в навчальний процес для студентів 

денної та заочної форм навчання з навчальних дисциплін: «Адміністративне 

право», «Митне право», «Судочинство в адміністративних судах», 

«Адміністративне судочинство», «Публічна служба». «Судовий розгляд справ про 

адміністративні правопорушення», «Розгляд судами адміністративних справ» 
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(читалися для слухачів Факультету правосуддя денної та заочної форми навчання). 

Для студентів освітнього рівня «Магістр» Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України створено та викладається профіль «Публічне адміністрування у 

сфері юстиції». 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано 

заявок на видачу охоронних документів, отримано охоронних документів). –  

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна виконаних досліджень полягає в тому, що у результаті 

проведених досліджень сформульовано і введено до наукового обігу ряд нових 

наукових положень, висновків та пропозицій запропонованих авторами робіт: 

 – 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 
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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; 

– досліджено питання функціонування та реформування системи публічного 

адміністрування в Україні; 

– досліджено заходів забезпечення дотримання митного законодавства 

України та норм міжнародного права щодо проведення митного контролю та 

застосування системи управління ризиками; 

– проведено комплексне дослідження законодавчого закріплення інституту 

електронних петицій в Україні, практики його застосування та проблематики 

підвищення ефективності. На основі результатів зазначеного дослідження 

розроблено проект Закону України «Про електронні петиції», метою якого є 

усунення прогалин у правовому регулюванні відносин, пов’язаних з поданням і 

розглядом електронних петицій, а також підвищення ефективності даного інституту 

електронної демократії; 

– вивчено сутність видів санкцій, що застосовуються до юридичних осіб, 
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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; 

– досліджено адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки 

особи, суспільства та держави.  Зокрема, корупційні ризики в інформаційній 

сфері, режими обігу інформації тощо;  

– визначено процесуальні форми, що є найбільш придатними для 

адміністративного судочинства, та характеристика цих форм; 

   – виокремлено інститути адміністративного, що в сукупності становлять 

систему цієї галузі права, надано їх характеристику; 

– визначено коло реєстраційно-дозвільних проваджень, які застосовуються в 

процесі здійснення фармацевтичної діяльності, здійснено їх класифікацію та 

систематизацію, виокремлено спільних рис притаманні цим провадженням. 

Встановлення їх місця та ролі в процесі державного управління фармацевтичною 

сферою, а також проведено аналіз повноважень органів виконавчої влади щодо 

реалізації таких проваджень. Удосконалено розуміння категорії «адміністративний 

договір» в контексті положень нової редакції КАСУ; 

– визначено проблемні питання правового врегулювання взаємовідносин 

органів публічної влади з приватними особами, щодо надання адміністративних 

послуг. Проаналізовано законодавчі вимоги та принципи надання 

адміністративних послуг; 

– дістали подальшого обґрунтування питання щодо особливостей 

апеляційного провадження в адміністративних справах, виявлено, що низка 

процесуальних механізмів, котрі передбачені Кодексом адміністративного 

судочинства України не мають практичного використання. Виокремлено риси 

притаманні апеляційному провадженню в адміністративних справах. Виявлено 

прогалини в законодавстві, сформульовано пропозиції щодо удосконалення 
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чинного законодавства з цих питань; 

 – визначено методи та форми здійснення публічного адміністрування у 

сфері культури в процесі досягнення стратегічних цілей управління в цій царині у 

визначений період її розвитку, яким є культурно-управлінський цикл; 

– проаналізовано особливості перегляду судових рішень в окремих 

категоріях адміністративних справ. Досліджено особливості перегляду судових 

рішень у касаційному порядку Великою палатою Верховного Суду щодо 

однакового застосування судами норм права; 

– на основі аналізу законодавства іноземних держав, міжнародних договорів, 

наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених досліджено зарубіжний 

досвід у сфері організації та правового забезпечення дипломатичної служби. 

Здійснено порівняльний аналіз положень Закону України «Про дипломатичну 

службу» від 07.06.2018 р. та законів про дипломатичну службу низки держав-членів 

Європейського Союзу. Окрему увагу приділено дослідженню організаційно-

правових засад оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб 

дипломатичної служби, аналізу зарубіжного досвіду у цій сфері. Проаналізовано 

особливості правового регулювання політичної неупередженості державних та 

дипломатичних службовців, визначено підходи держав-членів Європейського Союзу 

до врегулювання вимог політичної неупередженості державних службовців. Поряд з 

іншим досліджено особливості становлення наукових поглядів у сфері організації та 

правового регулювання дипломатичної служби у Стародавньому Китаї та 

Стародавній Індії. На підставі аналізу зарубіжного досвіду зроблено низку 

теоретичних висновків, внесені пропозиції щодо вдосконалення організації та 

правового забезпечення дипломатичної служби України; 

– у ході виконання науково-дослідної роботи висвітлено проблему 

обов’язковості урахування правових висновків Верховного Суду при виборі і 

застосуванні адміністративним судом правових норм до спірних правовідносин; 

– українські реалії викликають необхідність зміни існуючих підходів 
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здійснення громадського контролю у сфері антимонопольної діяльності. 

Передусім це зумовлено потребою імплементації положень Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами. У зв’язку із цим виникає нагальна 

потреба зміни умов та процедури проведення контрольних заходів, що вимагає 

прийняття низки важливих змін до чинного законодавства. Дослідження цього 

виду контролю є важливим для вдосконалення процедури попередження 

монополізації  товарних  ринків, зловживання   монопольним   (домінуючим)   

становищем,   обмеження конкуренції. У результаті наукових пошуків 

сформульовано та запропоновано низку нових наукових положень та висновків 

щодо громадського контролю у сфері антимонопольної діяльності; 

    – розглянуто обіг інформації, що підлягає адміністративно-правовому 

регулюванню в сучасних умовах розвитку демократичної України. Розглянуто й 

приділено особливу увагу новоствореним органам виконавчої влади, що 

регулюють обіг інформації. Розглянуто шляхи удосконалення державної 

інформаційної політики через призму досвіду зарубіжних країн. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів 

та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений проект 

або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

Науково-дослідження кафедри проводились згідно цільової комплексної 

програми: «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у 

функціонуванні механізму публічної влади в Україні», до виконання якої залучені 
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всі викладачі кафедри. В межах цієї програми члени кафедри спрямували свою 

діяльність на підготовку нових законодавчих актів, зауважень до законопроектів, 

надання експертних висновків і спрямування їх до профільних Комітетів 

Верховної Ради України, що вносять суттєві зміни в чинне законодавство. Ці 

проекти неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри у звітному періоді.  

Значною є участь кафедри в законопроектній роботі та експертизі 

нормативно-правових актів. Проф. Гаращук В.М., доц. Зима О.Т. та доц. 

Федчишин С.А. у складі фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава приймали участь у розробці Кодексу кримінальних проступків. 

До найбільш важливих висновків наданих членами кафедри на запити 

державних органів та інших структур можна віднести:   

– 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.). 

– 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 (проф. Гаращук В.М.). 

– Науковий висновок на запит Міністерства юстиції України щодо 

можливості позбавлення міністерства статусу юридичної особи (доц. Бойко І.В.). 

– Участь у розробці законопроекту «Про адміністративну процедуру» у 

складі робочої групи Міністерства юстиції України (доц. Бойко І.В.). 

– Підготовлено проект Закону України «Про електронні петиції» (проф. 

Лученко Д.В.). 

– Експертний висновок щодо Проекту ЗУ «Про адміністративну 

процедуру» (реєстр. № 9456). (Лист Комітету ВРУ з питань державного 
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будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування від 25.04.2019 р. 

№ 04-14/15-1116 (проф. Лученко Д.В.). 

– Науковий висновок на запит Верховної Ради України щодо проекту 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

приоритетного проїзду (переваги у проїзді) спеціалізованого санітарного 

транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги» (реєстр. № 9447 від 

26.12. 2018 р). (проф. Гаращук В.М., доц. Зима О.Т., доц. Сьоміна В.А., доц. 

Рябченко Я.С.) 

– Науково-правовий висновок на запит ТОВ «Укрвибухтехнологія» 

щодо митного оформлення та отримання дозвілу на ввезення на митну територію 

України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для 

державних випробувань і наукових досліджень, а також проводення державної 

реєстрації пестицидів і агрохімікатів в центральному органі виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки? (доц. Соловйова О.М). 

–  Науковий висновок  на запит Верховної Ради України  щодо проектів 

Законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження 

фальсифікованих результатів соціологічних опитувань громадської думки, 

пов’язаної з виборами» (реєстр. № 10080 від 25.02.2019 р.) та «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 р.) (проф. Гаращук 

В.М., доц. Ігнатченко І.Г., доц. Сьоміна В.А.). 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України (навести перелік). 
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2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Викладачі кафедри виступали в якості наукових консультантів Міністерства 

юстиції України, Харківської обласної державної адміністрації та Харківської 

обласної ради, виконавчого комітету Харківської міської ради. 

Проф. Битяк Ю.П. член Науково-консультативної ради при Міністерстві 

юстиції України, член виконавчого комітету «Університетського консорціуму», 

член ради прокурорів України, а також член Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України.  

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували.  

 – Науковий висновок на запит Верховного Суду від 21.05.2019 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” (проф. Гаращук В.М. спільно з кафедрою трудового права). 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

– Наукова позиція 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» (проф. 

Гаращук В.М., доц. Писаренко Н.Б., доц. Федчишин С.А., доц. Ковтун М.С.). 
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2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 

1. 10 грудня 2018 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася V Міжнародна науково-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» до Міжнародного Дня прав 

людини та 70-річчя з дня ухвалення Загальної декларації прав людини. Захід 

організовано кафедрою адміністративного права та кафедрою адміністративного 

права та адміністративної діяльності за участю Слідчо-криміналістичного 

інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

Факультету права та адміністрації Варшавського університету (Республіка 

Польща, м. Варшава), Університету Вармінсько-Мазурського в Ольштині 

(Республіка Польща, м. Ольштин), Головного управління Європейської 

поліцейської асоціації України в Харківській області, Глобальної організації 

союзницького лідерства (Україна, м. Київ). 

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Матюхіна Н.П., доц. Червякова О.Б., доц. доц. Ігнатченко І.Г. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 22,7 друк. арк.). 

2. 15 лютого 2019 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася III Міжнародна науково-практична конференція 

«Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти». 

Захід організовано кафедрою адміністративного права та кафедрою 

адміністративного права та адміністративної діяльності за участю Фінансово-

правового факультету та Слідчо-криміналістичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., доц. 

Зуй В.В. та інші. 
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За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 14,76 друк. арк.). 

3. 11-12 квітня 2019 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася III Міжнародна науково-практична конференція 

«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення». Захід організовано кафедрою адміністративного права 

та кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності 

Університету. У межах  організації конференції було здійснено співробітництво з 

Харківським університетським консорціумом, практичними працівниками, 

середніми навчальними закладами.  

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Матюхіна Н.П., проф. Лученко Д.В., доц. Червякова О.Б., доц. Соловйова 

О.М., доц. Сьоміна В.А., доц. Ігнатченко І.Г., доц. Федчишин С.А., доц. Ковтун 

М.С., ас. Балакарєва І.М., ас. Зелінська Я.С., ас. Бєлікова М.І. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 32,78 друк. арк.). 

4. 18-19 квітня 2019 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція 

«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики». Захід 

організовано кафедрою адміністративного права та кафедрою адміністративного 

права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за участю Академії суспільних наук (Республіка Польща, 

м. Лодзь), Слідчо-криміналістичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Головного управління Європейської 

поліцейської асоціації України в Харківській області,  Університету Вармінсько-

Мазурського в Ольштині (Республіка Польща, м. Ольштин), Університету 

Вармінсько-Мазурського в Ольштині (Республіка Польща, м. Ольштин), 

Глобальної організації союзницького лідерства (Україна, м. Київ). 
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В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., доц. 

Червякова О.Б. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 35,7 друк. арк.). До збірника увійшли наукові статті, тези 

доповідей та повідомлень 140 учасників конференції (українською, англійською, 

польською, німецькою та російською мовами).  

 5. 17 травня 2019 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого був проведений II Всеукраїнський студентський форум 

«Сучасні виміри безпеки». Захід був організований кафедрою адміністративного 

права, кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності за 

участю Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України та 

Військово-юридичного факультету Університету. У межах  організації форуму 

було здійснено співробітництво з Харківським університетським консорціумом, 

практичними працівниками, середніми навчальними закладами.  

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Матюхіна Н.П., доц. Ігнатченко І.Г., доц. Федчишин С.А., доц. Ковтун М.С., 

ас. Балакарєва І.М., ас. Спасенко В,О., ас. Бєлікова М.І. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 15,81 друк. арк.). 

 6. 26 вересня 2019 р. була проведена 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). Захід був організований кафедрою адміністративного права, 

кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності, Сектором 

конституційного та адміністративного права НДІ Державного будівництва та 

місцевого самоврядування НАПрН України, Навчально-науковою лабораторією 

дослідження проблем службового права НАПрН України, Центром політико-

правових реформ, ГО «Асоціацією фахівців адміністративного права», ГО 
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«Європейським центром верховенства права», Центром українсько-європейського 

наукового співробітництва. 

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Матюхіна Н.П., доц. Ігнатченко І.Г., доц. Федчишин С.А., доц. Ковтун М.С., 

ас. Балакарєва І.М., ас. Бєлікова М.І. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 15,81 друк. арк.). 

7. Проведено факультетський семінар «Урбаністика та адміністративне 

право» для студентів факультету адвокатури Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (доц. Бойко І.В.). 

 8. Проведено факультетський семінар «Адвокат у провадженні у справах 

про адміністративні правопорушення» для студентів факультету адвокатури 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (доц. Бойко І.В., 

доц. Сьоміна В.А.). 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву 

конференції та кількість викладачів, які взяли участь, спочатку виділити 

міжнародні).  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення 

конференції, назва, місто 

Кількість 

викладачів кафедри, які 

взяли участь 

 

Міжнародні 

1.  10 грудня 2018 р. V Міжнародна науково-

практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів», м. Харків 

1 
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2. 15–16 березня 2019 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Предмет правового 

регулювання галузей вітчизняного права», м. 

Київ 

1 

3. 11-12 квітня 2019 р. III Міжнародна науково-

практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового 

забезпечення», м. Харків 

16 

4. 11–13 квітня 2019 р. ХІ Міжнародна науково-

практична конференція «Закарпатські правові 

читання», м. Ужгород, Ужгородський 

національний університет 

1 

5. 18-19 квітня 2019 р. VIІ Міжнародна науково-

практична «Сектор безпеки України: актуальні 

питання та практики», м. Харків 

4 

6. 18-19 квітня 2019 р. «Актуальні питання судової 

експертизи і криміналістики» Міжнарод. наук.-

практ. конф., присвячена 150-річчю з дня 

народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса, м. 

Харків 

1 

7.  April, 19-20, 2019. International scientific and 

practical conference. New challenges of legal 

science in Ukraine and EU countries/ Miskolc, 

Hungary. 

 

1 

8. 17 травня 2019 р. Міжнародний круглий стіл 

«Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законодавчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення», Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

1 

9. 31 травня 2019 р. Міжнародна науково-

практична конференція “Актуальні проблеми 

судового права”, присвячена 70-річчю з дня 

1 
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народження професора Івана Єгоровича 

Марочкіна, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

10. 12-13 вересня 2019 р. Науково-практична 

конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання клінічної та виробничої 

трансфузіології», м. Харків 

1 

11. 24-28 вересня 2019 р. ІІІ Харківський 

міжнародний юридичний форум, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

12. 26 вересня 2019 р. 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, м. Харків 

16 

13. 4–5 жовтня 2019 р. 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. 

1 

14. 11 жовтня 2019 р. ІХ Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми реалізації 

прав громадян у сфері праці та соціального 

забезпечення», що присвячена 50-річчю 

1 
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створення кафедри трудового права, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків 

15. 23 жовтня 2019 р. VІ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного права 

України», Одеський державний університет 

внутрішніх справ, м. Одеса 

2 

16. 06-09 листопада 2019 р. Українсько-німецька 

конференція «Інтеграція, заснована на знанні: 

ключові мовні та тематичні питання в дискурсі 

німецької та української юридичної теорії та 

практики» м. Мюнхен, Німеччина 

1 

17. 15 листопада 2019 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м.  

Харків 

1 

18. 28 листопада 2019 р. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

національного законодавства», 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, м. Кропівницький 

1 

19. 5-6 грудня 2019 року VI Міжнародна науково-

практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» (до 45-

річчя заснування Слідчо-криміналістичного 

інституту), м. Харків 

2 

20.  January 25-26, 2019. International scientific and 

practical conference «Legal practice in EU 

countries and Ukraine at the modern stage», Arad, 

Romania 

 

1 
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Всеукраїнські 

21. 22 лютого 2019 р. ХVІІ науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми приватного 

права», Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків  

1 

22. 22 березня 2019 р. Семінар-тренінг 

«Адміністративна процедура: нові правила 

взаємодії між владою і громадянами», м. 

Харків 

1 

23. 27 березня 2019 р. круглий стіл до 80-річчя 

незалежності Карпатської України 

«Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект», 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

24. 27 березня 2019 р. Семінар-тренінг 

«Адміністративна процедура: нові правила 

взаємодії між владою і громадянами», 

м. Харків, Центр політико-правових реформ, 

Фонд місцевої демократії 

2 

25. 19 квітня 2019 р. ІІ круглий стіл «Медіація та 

адміністративний суд: дискусійні аспекти», м. 

Київ, Верховний Суд 

 

1 

26. 13 травня 2019 р. круглий стіл з обговорення 

проекту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» (реєстр. № 9456), м. Київ 

1 

27. 17 травня 2019 р. II Всеукраїнський 

студентський форум «Сучасні виміри 

безпеки», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

4 

28. 23 травня 2019 р. науково-практичний семінар 

«Правове забезпечення оперативно-службової 

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення, м. Харків 

1 
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29. 30 травня 2019 р. круглий стіл 

«Адміністративне право України: сучасний 

стан та перспективи розвитку» м. Київ 

1 

30. 28 вересня 2019 р. 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) 

2 

31.  04 грудня 2019 р. Всеукраїнська наукова 

конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-

політичний аналіз сучасності та прогноз 

майбутнього», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь). 

1. Hungary, Miskolc, 2019. International scientific and practical conference «New 

challenges of legal science in Ukraine and EU countries» (проф. Матюхіна Н.П.).  

2. Німеччина, м. Мюнхен, 06-09 листопада 2019 р. Українсько-німецька 

конференція «Інтеграція, заснована на знанні: ключові мовні та тематичні питання 

в дискурсі німецької та української юридичної теорії та практики» (проф. Лученко 

Д.В.). 

3. Romania, Arad, January 25-26, 2019. International scientific and practical 

conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage» (доц. 

Марченко О.О.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету 
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(номер протоколу, дата).  

1. доц. Писаренко Н.Б. Засади адміністративного судочинства (сучасний 

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

(протокол № 10 від 29.03.2019 р.). 

Вказати монографії опубліковані за кордоном. – 1. 

1. The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: 

the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical 

framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume  

Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. (проф. Матюхіна Н.П., проф. 

Лученко Д.В., доц. Зуй В.В., доц. Бойко І.В., доц. Соловйова О.М., доц. Федчишин 

С.А., ас. Бєлікова М.І., ас. Зелінська Я.С.). 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк).   

Без грифу МОН: 

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., 25,93 друк. арк. 

 доц. Зима О.Т. – 0,5 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,4 друк. арк. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк. арк.) 

Без грифу МОН: 

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., (10,81 друк. арк.)  

 проф. Битяк Ю.П. – 0,7 друк. арк. 

 проф. Гаращук В.М. – 0,43 друк. арк.  

 проф. Матюхіна Н.П. – 0,68 друк. арк.   
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 проф. Лученко Д.В. – 0,6 друк. арк.  

 доц. Зуй В.В. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Червякова О.Б. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Бойко І.В. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,1 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. – 0,4 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,75 друк. арк.  

 доц. Сьоміна В.А. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Ігнатченко І.Г. – 0,3 друк. арк.  

 доц. Рябченко Я.С. – 0,6 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 1,0 друк. арк. 

 доц. Марченко О.О. – 0,3 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,56 друк. арк. 

 ас. Біленська Д.О. – 0,12 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,25 друк. арк. 

    ас. Зелінська Я.С. – 0,12 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,18 друк. арк. 

    ас. Бєлікова М.І. – 0,06 друк. арк. 

2. 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, 190 с. (8,67 друк. 

арк.) 

 проф. Лученко Д.В. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Бойко І.В. – 0,7 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. –1,1 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,5 друк. арк.  
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 доц. Сьоміна В.А. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 0,9 друк. арк. 

 доц. Марченко О.О. – 1,4 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,3 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,3 друк. арк. 

    ас. Зелінська Я.С. – 0,4 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,4 друк. арк. 

    ас. Бєлікова М.І. – 0,4 друк. арк. 

3. Адміністративна процедура: навч. посіб. / [І.В. Бойко, О.Т. Зима, О.М. 

Соловйова, А.М. Школик]; за заг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2019, 206 с. 12,0 

друк. арк. (9,5 друк. арк.). 

 доц. Бойко І.В. – 3,5 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. –2,0 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 4,0 друк. арк.  

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

ред. Ю. Барабаша. Київ: АК-Group, 2019, 9,7 друк. арк. 

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,0 друк. арк.  

5. Позачергові вибори народних депутатів України 2019: посібник для 

суддів / за ред. М. Цуркана Київ, 2019, 11,4 друк. арк. 

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,0 друк. арк.  

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 37/21,2 друк. 

арк. з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк. арк.):7/3,02 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:  

Загальна кількість – 6 статей, обсягом –  2,08 друк. арк. 



 

 

47 

Проф. Битяк Ю.П. опублікувал 1 статтю у наукометричній базі даних Scopus 

загальним обсягом 0,8 друк. арк. 

1. Bytiak, YP; Yakoviyk, IV; Getman, EA; Tragniuk, OY; Shestopal, SS. 

Сooperation of former soviet union countries and Ukraine with the European Union 

Том: 14, Випуск 41, P. 46-54. 0,8 друк. арк., 0,2 друк. арк. (Scopus). 

Проф. Шульга М.Г. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних 

Scopus загальним обсягом 0,7 друк. арк. 

  1. Mariya G. Shul’ha, Anatoliy V. Mazur, Yuriy V. Heorhievkyy. Legal 

regulation of medicinal products: European standards and national practice. Wiadomosci 

Lekarskie. 2019. 0,7 друк. арк., 0,3 друк. арк. 

Проф. Лученко Д.В. опублікував 2 статті у наукометричній базі даних Web 

of Science загальним обсягом 1,4 друк. арк. 

1. Державний устрій давньої Польщі у наукових дискусіях початку ХХ ст. 

Східноєвропейський історичний вісник. 2019. Вип. 12. С. 54-63. 0,6 друк. арк. 0,3 

друк. арк. 

2. Valentyna, Drozd; Dmytro, Luchenko; Sergii, Ablamskiy; Volodymyr, 

Vatras. Forensic examinations appointed at the investigation of crimes committed 

against journalists. AMAZONIA INVESTIGA. Том: 8 Випуск: 24. 2019. С. 130-137. 0,8 

друк. арк. 0,2 друк. арк. 

Доц. Зуй В.В. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних Scopus та 

Web of Science  загальним обсягом 0,9 друк. арк. 

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. 

Доц. Рябченко Я.С. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних  Web of 

Science загальним обсягом 2,7 друк. арк. 
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1. Yevgenia Tupitska, Viktoria Piddubna, Yaroslava Riabchenko. GENEZIS OF 

LEGAL REGULATION OF CREDIT RELATIONS IN THE CONDITIONS OF 

TRANSITIVE ECONOMY OF UKRAINE. International Journal of Business and 

Economics Research (IJBER) (ISSN Print:2328-7543 ISSN Online: 2328-756X). Vol 1 

28 (2019). 2,7 друк. арк., 0,9 друк. арк. 

3.4.3. у міжнародній наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web 

of Science) (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:  

Загальна кількість – 13 статей, обсягом –  8,24 друк. арк. 

Доц. Ковтун М.С. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща) загальним обсягом 0,6 друк. арк. 

1. Миграционные процессы: административно-правовой аспект. Legea si 

Viata. 2019. № 12/2. С. 64-68, 0,6 друк. арк.  

Проф. Лученко Д.В. опублікував 3 статті у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща) загальним обсягом 1,8 друк. арк. 

1. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або бездіяльності 

суб’єктів публічної влади. Право України. 2018. № 11. С. 53–64, 0,6 друк. арк.  

2. Правова природа позову в адміністративному судочинстві. Право 

України. 2019. № 4. С. 148–159, 0,6 друк. арк.  

3. Про природу адміністративно-правового спору у контексті оскарження 

рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 36. С. 189–204, 0,6 друк. арк.  

Доц. Федчишин С.А. опублікував 1 статтю унаукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща) загальним обсягом 0,64 друк. арк. 

1. Вопросы организации дипломатической деятельности в политико-

правовых сочинениях Древнего Китая. Legea si Viata. Septembrie 2019. № 9/2 (333). 

C. 150-154, 0,65 друк. арк. 

Доц. Бойко І.В. опублікувала 4 статті у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща) загальним обсягом 3,2 друк. арк. 
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 1. До питання про виконання судових рішень в адміністративних справах. 

Проблеми законності. 2019. Вип. 144. С. 109 – 120. 0,8 друк. арк. 

 2.   Забезпечення публічного інтересу у сфері донорства крові. Медичне 

право. 2019. № 1 (23). С. 9 – 18. 0,7 друк. арк. 

 3.  Бойко І.В., Різун Р.Л., Тарадуда О.Є. Ініціювання адміністративної 

процедури. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 62. С. 30 – 37. 0,7 друк. 

арк. (0,3 друк. арк.). 

 4. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права. Право України. 

2019. № 5. С. 13 – 29. 1,0 друк. арк.   

Доц. Писаренко Н.Б. опублікувала 1 статтю у наукометричних базах даних 

Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline (США) загальним обсягом 

0,5 друк. арк. 

1. 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. 

Доц. Писаренко Н.Б. опублікувала 1 статтю у наукометричних базах даних 

Index Copernicus International (Польща), HeinOnline (США) та EBSCO Publishing, 

Inc. (США) загальним обсягом 1,0 друк. арк. 

1. Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та 

принципи адміністративного судочинства. Право України. 2019. № 4. С. 55–76, 1,0 

друк. арк. 

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

даних (Scopus та Web of Science)  

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pysarenko_65.pdf1
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/pysarenko_65.pdf1
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№

 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Статті 

5

1. 

 Bytiak, YP; 

Yakoviyk, IV; 

Getman, EA; 

Tragniuk, OY; 

Shestopal, SS.  

Сooperation of former 

soviet union countries and 

Ukraine with the European 

Union 

ORBIS Том: 14, 

Випуск 41, P. 

46-54. 

2

2. 

Valentyna, 

Drozd; Dmytro, 

Luchenko; Sergii, 

Ablamskiy; 

Volodymyr, 

Vatras.  

Forensic examinations 

appointed at the 

investigation of crimes 

committed against 

journalists. 

AMAZONIA 

INVESTIGA. 
Том: 8 

Випуск: 24. 

2019.   

2

3. 

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. № 11 Issue: 

284. P. 143-

149.  

2

4. 

Mariya G. 

Shul’ha, Anatoliy 

V. Mazur, Yuriy 

V. Heorhievkyy 

Legal regulation of 

medicinal products: 

European standards and 

national practice 

Wiadomosci Lekarskie 2019 

3

5. 

Yevgenia 

Tupitska, Viktoria 

Piddubna, 

Yaroslava 

Riabchenko 

Genezis of legal regulation 

of credit relations in the 

conditions of transitive 

economy of Ukraine 

International Journal of 

Business and 

Economics Research 

Vol 1 28 

(2019). P. 422-

429 

4

6. 

Федчишин С.А. Вопросы организации 

дипломатической 

деятельности в 

политико-правовых 

сочинениях Древнего 

Китая 

Legea si Viata № 9/2 (333). 

C. 150-15 

5

7. 

Ковтун М.С. Миграционные 

процессы: 

административно-

правовой аспект 

Legea si Viata № 12/2. С. 64-

68 
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Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монографії Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підруч

ники 

та 

навчал

ьні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники без 

грифу МОН 

Збірн

ики 

норм

ативн

ої 

літер

атури 

Кодекси, 

коментарі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

100/90,05 3/18,15 37/21,2 53/15,04 - 5/33,48 - 2/2,18 5,0 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

Всі викладачі кафедри мають  достатню кількість публікацій. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу 

та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Викладачі виступають з лекціями та повідомленнями перед депутатами, 

співробітниками апаратів державних органів, слухачами Інституту післядипломної 

освіти, де було проведено 12 лекцій з адміністративно-правових питань.   

 Участь в лекційній роботі: 

Проф. Битяк Ю.П. прочитав 3 лекції для практичних працівників Служби 

Безпеки України з історії університету. 

Проф. Шульга М.Г. прочитала 4 лекції в Інституті післядипломної освіти 

слідчих Служби Безпеки України за темою «Митні режими» та «Адміністративна 

відповідальність за порушення митних правил». 

Доц.  Писаренко Н.Б. прочитала  2 лекції в Інституті післядипломної освіти 

для працівників Служби Безпеки України та 3 лекції у Національній школі суддів 

України. 

 Проф. Лученко прочитав лекцію «Інститут електронних петицій: сучасний 

стан, шляхи удосконалення» прочитана в межах проекту Координатора ОБСЄ з 
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академічного обміну з кримінального та адміністративного права для студентів 

Запорізького національного університету та Київського національного 

університету ім. Т.Г. Шевченка, а також практичних працівників.  

 Доц. Червяковою О.Б. та доц. Ковтун М.С. прочитали 16 лекцій та провели 

6 практичних занять  в Інституті підвищення кваліфікації університету для 

працівників державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» з 08 по 19 квітня 

2019 року. 

 Доц. Бойко І.В.  провела лекції та семінари практичним працівникам, а саме: 

семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії між владою і 

громадянами», м. Дніпро, травень 2019 р.; семінар-тренінг «Адміністративна 

процедура: нові правила взаємодії між владою і громадянами», м. Одеса, червень 

2019 р.; семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії між 

владою і громадянами», м. Київ, липень 2019 р.; лекція «Ідея адміністративної 

процедури в сучасному українському праві» в межах Програми академічних 

обмінів, організованих Координатором проектів ОБСЄ, м. Полтава, 7 жовтня 2019 

р.; лекція «Ідея адміністративної процедури в сучасному українському праві» в 

межах Програми академічних обмінів, організованих Координатором проектів 

ОБСЄ, м. Ужгород, 25 жовтня 2019 р.; публічна лекція «Права людини та 

національна поліція». 

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

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно 

перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, 

вказати на їх практичне значення, коротко). 

Було проведено аналіз та вивчення практики з таких питань: 

 – «Щодо узагальнення розгляду справ з оскарження індивідуальних та 

нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві та участь у них 
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адвоката в Харківській області – Харківський окружний адміністративний суд, 

Харківський апеляційний адміністративний суд» (доц. Рябченко Я.С., асп. Ус 

М.В.). 

– «Щодо узагальнення практики та статистичних даних з розгляду 

електронних петицій Харківською міською радою» (проф. Лученко Д.В., асп. 

Хохлова А.О.).  

– Опитування посадових осіб дипломатичної служби (Міністерство 

закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України) з 

метою вивчення та узагальнення думок практичних працівників щодо проблем 

організації та правового забезпечення дипломатичної служби України в межах 

підготовки докторської дисертації на тему «Дипломатична служба України: 

організаційно-правові засади» (в рамках стажування в Юридичному управлінні 

Міністерства закордонних справ України у період з 15 по 26 липня 2019 року).(доц. 

Федчишин С.А.). 

Проф. Битяк Ю.П. приймав участь у засіданні розширеної колегії 

Адміністрації кримінально-виконавчої служби України (м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 25 січня 2019 р.), а також у 

розширеному засіданні робочої групи з питань розвитку юридичної освіти комісії 

з питань правової реформи при Президентові України (м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 25 вересня 2019 р.). 

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

місцевої влади та ін.  

– Висновок фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого на запит Генеральної 

прокуратури України щодо розуміння положень статті 172-4 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та пункту 1 частини першої статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» (проф. Гаращук В.М., Ковтун М.С.). 

– Відповідь на звернення заступника голови Харківського апеляційного 
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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.). 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

Засновниками наукової школи адміністративного права є професори О.М. 

Якуба, Р.С. Павловський, Ю.П. Битяк., В.М. Гаращук. Основні напрями наукових 

розробок школи адміністративного права стосуються проблемних питань 

Загальної та Особливої частин адміністративного права: адміністративно-

правового статусу громадян України, функцій, форм та методів державного 

управління, державної служби та кадрової структури апарату органів виконавчої 

влади, адміністративного примусу і відповідальності за адміністративним правом, 

митного законодавства, адміністративного процесу, адміністративної юстиції та 

судочинства в Україні, здійснення контролю і нагляду в державному управлінні, 

управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-

політичною діяльністю. Кафедра адміністративного права проводить 

дослідницьку роботу за науковим напрямком «Проблеми формування правової 

держави та народовладдя (історія, теорія, практика)». Науковцями школи 

досліджуються питання щодо оскарження нормативно-правових актів в порядку 

адміністративного судочинства, застосування державного примусу в 

адміністративному судочинстві, адміністративно-правового статусу суб’єктів 
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забезпечення державної безпеки України, дипломатичного представництва за 

кордоном тощо. 

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом академіка 

Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, 

професора Битяка Ю.П. та член-кореспондента Національної академії правових 

наук України, доктора юридичних наук, професора Гаращука В.М. Головним 

напрямом досліджень є забезпечення прав та свобод громадян в сфері державного 

управління, питань удосконалення адміністративної примусу в Україні, 

адміністративного судочинства, митного законодавства, форм та методів 

контролю та нагляду в державному управлінні. Активно працюють з аспірантами 

та докторантами кафедри по підготовці кандидатських та докторських дисертацій 

проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., проф. Матюхіна Н.П., проф. Лученко 

Д.В., доц. Червякова О.Б., доц. Федчишин С.А. 

На кафедрі навчається 3 аспіранти денної форми навчання Ус М.В. (наук. 

кер. доц. Рябченко Я.С.) – 2 рік навчання; Плетньова Т.Р. (наук. кер. проф. 

Матюхіна Н.П.), Семенець О.Д. (наук. кер. проф. Гаращук В.М.) – 1 рік навчання; 

5 аспірантів заочної форми навчання: Полях Н.А. (наук. кер. проф. Лученко Д.В.), 

Калантай М.В. (наук. кер. проф. Гаращук В.М.) – 4 рік навчання; Редіна П.В. 

(наук. кер. проф. Матюхіна Н.П.), Сверлович О.В. (наук. кер. доц. Червякова О.Б.) 

– 3 рік навчання; Хохлова А.О. (наук. кер. проф. Лученко Д.В.) – 2 рік навчання; 1 

аспірант Колдашов А.О. (наук. кер. доц. Федчишин С.А.) – 1 рік навчання. 

 В 2019 році на кафедрі було захищено 1 докторську та 1 кандидатську 

дисертації: 

Докторська: 

1. «Концептуальні основи адміністративного судочинства в Україні» доцент 

Писаренко Н.Б. (наук. консультант проф. Битяк Ю.П.). 

Кандидатські: 



 

 

56 

1. «Правові засади розгляду судами справ про адміністративні 

правопорушення» здобувач Глібко О.В. (наук. керівник доц. Писаренко Н.Б.). 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Було надано 4 відгуки на докторські дисертації та 7 відгуків на  кандидатські 

дисертації. 

Докторські: 

Проф. Битяк Ю.П. – 1 

1. Писаренко Н.Б. «Концептуальні основи адміністративного 

судочинства в Україні» (науковий консультант).   

2. Проф. Гаращук В.М. – 2 

 1. Денисова А.В. «Теоретико-правові та організаційні основи 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади України». 

 2. Коломоєць Н.В. «Адміністративно-правовий захист прав дитини в 

Україні». 

проф. Лученко Д.В. – 1 

1. Сарибаєва Г.М. «Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони 

здоров’я: теоретико-правові засади систематизації нормативно-правових актів». 

Кандидатські: 

Проф. Битяк Ю.П. – 2 

1. Бандурка С.С. «Адміністративно-правове забезпечення безпеки 

діяльності фізичної особи-підприємця в Україні». 

2. Легенька М.М. «Адміністративне регулювання на вчинення 

домашнього насильства». 
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Проф. Гаращук В.М. – 1 

 1. Ткаченко Р.О. «Громадський контроль за діяльністю органів Національної 

поліції».  

доц. Зуй В.В. – 1 

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

банківської діяльності». 

доц. Писаренко Н.Б. – 1 

1. Брачук А.О. «Реалізація принципу сприяння торгівлі у митному 

законодавстві».  

доц. Рябченко Я.С. – 2 

1. Савченко Т.М. «Адміністративно-правове регулювання відносин у галузі 

мисливського господарства та полювання». 

2. Олефір К.В. «Адміністративно-правове регулювання у сфері 

телекомунікації в Україні».  

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Було підготовлено 15 відгуків на автореферати – 5 докторських та 12 

кандидатських дисертацій. 

 Докторські: 

Проф. Гаращук В.М. – 2 

1. Петренко П.Д. «Теоретико-правові проблеми організації діяльності 

органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду». 

2. Борсук Н.Я. «Організаційно-правове забезпечення управління 

комунальною власністю в Україні». 

Проф. Лученко Д.В. – 2 

1. Покатаєв П.С. «Адміністративно-правове регулювання сфери 

благоустрою населених пунктів». 
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2. Навроцький О.О. «Забезпечення прав дитини в Україні: теоретичні і 

практичні засади адміністративно-правового регулювання». 

 Доц. Писаренко Н.Б. – 1 

1. Решота В.В. «Застосування джерел адміністративного права в судочинстві 

України». 

Кандидатські: 

Проф. Гаращук В.М. – 5 

1. Карпенко Н.В. «Пеня у податковому праві». 

2. Клубань М.В. «Адміністративно-правові засади впровадження 

електронної освіти в Україні». 

3. Макаренко А.В. «Попередні рішення в державній митній справі». 

4. Бортнікова А.Г. «Правові засади застосування медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів». 

5. Біла-Тюріна Ю.З. «Адміністративно-правове регулювання послуг, що 

надаються Національною поліцією України». 

Проф. Шульга М.Г. – 2 

 1. Биков І.О. «Адміністративно-правове забезпечення наближення митного 

законодавства України до стандартів ЄС». 

 2. Хамзін Т.Р. «Адміністративно-правові засади діяльності органів 

державної влади в процесі переміщення через митний кордон України товарів, що 

містять об'єкти права інтелектуальної власності». 

Доц. Писаренко Н.Б. – 1 

1. Левчишина О.Л. «Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві 

України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних 

професій». 

Проф. Лученко Д.В. – 4 

 1. Поворознюк М.І. «Адміністративний позов як засіб реалізації прав 

громадян на судовий захист в публічно-правових відносинах». 
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2. Білак Н.І. «Особливості переміщення об’єктів інтелектуальної власності 

через митний кордон України». 

3. Розгон О.Г. «Адміністративно-правове регулювання малої приватизації в 

Україні». 

4. Барікова А.А. «Систематизація права електронних комунікацій: 

адміністративно-правове дослідження». 

Рецензія на навчальний посібник: 

Доц. Зима О.Т. - 1 

1. Рецензія на навчальний посібник доктора юридичних наук Р.С. Мельника 

«Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях». Журнал КНУ 

«Адміністративне право і процес» .  № 23. С. 97-103. 0,4друк. арк. 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

За наявності відповідних звернень кафедра регулярно роз'яснює чинне 

законодавство депутатам, працівникам правоохоронних органів, фахівцям 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

 Професор Битяк Ю.П. неодноразово надавав коментарі з різних питань в 

газеті «Vivat Lex» Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

6.2. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 

друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації. –  

6.3. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його виконанням. 
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Викладачі виступають з лекціями та повідомленнями перед слухачами 

Інституту післядипломної освіти.  

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні. –  

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Кафедра приділяє серйозну увагу  організації науково-дослідницької роботі 

студентських наукових гуртків з адміністративного права. В студентських 

наукових гуртках працюють студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денних факультетів. 

Проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., доц. Рябченко 

Я.С. керують студентським науковим гуртком. В ньому приймають участь 

студенти всіх інститутів та факультетів. Під їх керівництвом студенти беруть 

участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, 

які проводяться в Університеті та за його межами.  

Засідання гуртків проводяться у залежності від підготовки доповідей. 

Кафедра постійно тримає у полі зору процес залучення нових членів до 

студентського наукового гуртка, пояснюючи їм значення наукової роботи як для 

особистого професійного розвитку, так і для правознавства та вдосконалення 

юридичної практики. 

Студенти денних факультетів приймають участь в проведенні науково-

дослідних робіт, узагальненні правозастосовчої практики.  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк. арк.  

Під керівництвом викладачів кафедри студентами були опубліковано 

самостійно 123 публікацій обсягом 25,12 друк. арк.  
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7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк. – 2/1,5 друк. арк. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

Проф. Битяк Ю.П. член редакційних колегій журналу «Право України», 

збірника «Вісник Національної Академії правових наук України». Головний 

редактор збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

 Проф. Битяк Ю.П. та проф. Гаращук В.М.  члени редколегії  

Республіканського міжвідомчого наукового збірника Національної юридичної 

академії імені Ярослава Мудрого «Проблеми законності».  

Проф. Гаращук В.М.  член редколегії наукових збірників «Вісник 

Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

Проф. Матюхіна Н.П. член редколегії електронного наукового фахового 

видання «Теорія і практика правознавства» Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого. 

Проф. Лученко Д.В. член редколегії науково-практичного юридичного 

журналу «Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 1. Нагрудний знак «Знак пошани» Державної судової адміністрації України 

(проф. Битяк Ю.П.). 

 2. Грамота Генеральної Прокуратури України (проф. Битяк Ю.П.). 

 3. Почесна грамота Харківської міської ради (проф. Битяк Ю.П.). 
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 4. Орден «За заслуги» І ступеня Союзу юристів України (проф. Битяк Ю.П.).

 5. Відзнака Міністерства оборони України – медаль «За сприяння Збройним 

Силам України» (проф. Битяк Ю.П.). 

 6. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та 

освітні досягнення» (проф. Битяк Ю.П.). 

 7. Почесна відзнака Національної асоціації адвокатів України (проф. Битяк 

Ю.П.). 

 8. Почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (проф. 

Битяк Ю.П.). 

 9. Почесний знак (орден) ІІ ступеня Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (проф. Битяк Ю.П.). 

 10. Почесна грамота ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (проф. Битяк Ю.П.). 

 11. Подяка Прокурора Харківської області (проф. Битяк Ю.П.). 

 12. Орден Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

ІІ ступеня (проф. Битяк Ю.П.). 

 13. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Публічне адміністрування  в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» Харків, 11-12 

квітня 2019 р. (проф. Матюхіна Н.П.). 

14. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у проведенні  

Всеукраїнського  студентського форуму «Сучасні виміри безпеки»  - Харків, 18 

травня 2019 р. (проф. Матюхіна Н.П.). 

15. Подяка ректора Національної школи суддів України (доц. Писаренко 

Н.Б.). 

16. Подяка Міністерства освіти і науки України (доц. Писаренко Н.Б.). 
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17. Подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації (доц. Писаренко Н.Б.). 

18. Почесна грамота від Ректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня 

Університету (доц. Рябченко Я.С., доц. Марченко О.О.). 

 19. Подяка директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації (доц. Федчишин С.А.). 

 20. Подяка Першого проректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за організацію та активну участь у ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (доц. Федчишин 

С.А.). 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 Проф. Битяк Ю.П. брав участь у підготовці та проведенні ІІІ Харківського 

міжнародного юридичного форуму за підтримки Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ), Фонду Конрада Аденауера. У роботі форуму 

прийняли участь представники 30 країн світу (Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 25-28 вересня 2019 р.), а також брав участь у 

відкритті Балтійсько-Українського центру освіти, дослідження та інновацій в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого разом із 

Університетом Миколаса Ромеріса (Литва, Вільнюс) (Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 25 вересня 2019 р.). 

        Проф. Битяк Ю.П. є членом Харківської регіональної Ради. Сумісне 

проведення з Харківською облдержадміністрацією та Національною академією 

правових наук України ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
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(Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 24-28 

вересня 2019 року). 

 Доц. Писаренко Н.Б. брала 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); а також 

брала 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). 

 Викладачі кафедри є членами Всеукраїнської асоціації фахівців з 

адміністративного права. 

Доц. Федчишин С.А. брав участь у службових нарадах за участю 

Юридичного управління, Департаменту менеджменту персоналу та інших 

структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України, присвячених 

вдосконаленню законодавства України про дипломатичну службу; аналіз проектів 

підзаконних нормативно-правових актів, які розроблялись з метою імплементації 

Закону України «Про дипломатичну службу» від 07.06.2018 р., підготовка та 

внесення пропозицій щодо їх вдосконалення (в рамках стажування в Юридичному 

управлінні Міністерства закордонних справ України у період з 15 по 26 липня 2019 

року). 

Професори кафедри Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Матюхіна Н.П. та Лученко 

Д.В. є членами спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій.   

1. Проф. Битяк Ю.П. заступник голови спеціалізованої вченої ради 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого: Д. 64.086.01, член 
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Харківської регіональної Ради, член Ради прокурорів. Член спеціалізованої вченої 

ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук 

Харківський національний університет внутрішніх справ. 

2. Проф. Гаращук В.М. член спеціалізованої вченої ради Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого: Д 64.086.01.  

3. Проф. Матюхіна Н.П. вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д. 64.086.03, а 

також член спеціалізованої вченої ради: Д 64.086.01. 

4. Проф. Лученко Д.В. член спеціалізованої  вченої ради Запорізького 

національного університету:  Д 17.051.07. 

 

Завідувач кафедри 

адміністративного права,  

професор          В.М. Гаращук 
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