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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 рік 
 

1. Настюк Василь Якович. 
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Органи 

внутрішніх справ в системі національної безпеки України», 2,0 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Органи 

внутрішніх справ в системі національної безпеки України» 4,15 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 
–  розділи підручника, наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів –  досліджено особливості діяльності 

органів внутрішніх справ в секторі безпеки та надано пропозиції по удосконаленню 
чинного законодавства. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. – 
5.2. – 
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – є членом 

науково-консультативної ради при Верховному Суді України (за адміністративно-
правовою спеціалізацією). 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. – 
6.2. – 
6.3. – 
6.4. – 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Астерс консалт». Висновок 

експертів у галузі права щодо відповідності рішення Міжнародного комерційного 
арбітражу при Торгово-промисловій палаті України умовам арбітражної угоди та її 
відповідності публічному порядку України (проф. Настюк В.Я., грудень 2019 р.). 

Офіс Генерального прокурора. Науково-експертний висновок з питань 
можливості застосування аналогії права/закону при визначенні сфери правового 
регулювання відносин, регламентованих статтями 1, 2, 52, 67 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» щодо повноважень НБУ визнати суб’єкта 
господарювання (фізичну особу) пов’язаного із банком особою, а також ст.41-1 ЗУ 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо порядку застосування 
механізму обміну необтяжених грошових зобов’язань банку перед пов’язаними особами 
на акції додаткової емісії банку (проф. Настюк В.Я., березень 2020). 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка  
В.В. Сташиса. Науково-правовий експертний висновок щодо процедури 
адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень (квітень 2020). 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка  
В.В. Сташиса. Науково-правовий експертний висновок щодо порядку проходження 
військової служби в органах військової прокуратури Генеральної прокуратури України 
(серпень 2020). 
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Офіс Президента України. Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України» (проф. 
Настюк В.Я., вересень 2020). 
7. – 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

 1. XIII конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, грудень 2019 р.). 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в 
умовах змін та перетворень: проблем організації та правового забезпечення» (м. 
Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 9-10 квітня 2020 
р.). 

3. VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики» (м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 9-10 квітня 2020 р.). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення правопорядку в 
умовах кризи» (м. Харків, IV Харківський  міжнародний юридичний форум, 23-24 вересня 
2020 р.). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції розвитку  
адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права» (м. Харків, 
23 вересня 2020 р.) 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Актуальні проблеми національного законодавства» (м. Кропивницький, 10 листопада 
2020 р.). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Підручники: 

1. Адміністративне право: підручник/ Ю.П. Битяк (кер.авт.кол.), І.М. 
Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 392 с. 
(глави 1 пар. 3, 4, 14 пар. 1 Загальної частини, гл. 3 Особливої частини (особисто 1,7 
друк. арк.). 
Статті: 

1. Nastyuk, V. The peculiarities of legal protection of inventions in the area of 
biotechnologies: The european experience [Текст] / V.  Nastyuk, A. Krakovska [та ін.]  // 
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - 2019. -  Vol. 22, Iss. 6. - p. 1-7. SCOPUS 
(0,2 друк. арк.) 

2. Vasyl  Nastyuk, Olga Getmanets, Andrii Kovalchuk, Oleg Reznik, Nadiia 
Andriichenko Financial security of the state / Journal of Security and Sustainability Issues. – 
2020.- Vol. 9, Iss. 3.- р. 843-852. SCOPUS (0,2 друк. арк.) 

3. Настюк В.Я., Коропатнік І.М., Карелін В.В. Сутність та значення 
адміністративно-правового режиму цивільно-військового співробітництва // 
Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2020. С. 191-195. (0,2 друк. арк.) 

4. Настюк В.Я., Коропатнік І.М., Карелін В.В.  Правовий режим цивільно-
військового співробітництва як ефективний засіб забезпечення операції об ́єднаних сил 
в Україні // Право і суспільство. № 4. 2020. С. 183-189. (0,2 друк. арк.) 

5. Настюк В.Я., Коропаткін І.М., Карелін В.В. Розвиток та становлення 
механізму реалізації адміністративно-правового режиму цивільно-військового 
співробітництва в Україні // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 86. 2020. С. 145-
153. (0,2 друк. арк.) 
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6. Настюк  В.Я., Коропаткін І.М., Карелін В.В. Щодо стану наукового 

дослідження проблеми реалізації адміністративно-правового режиму цивільно-
військового співробітництва // Право та державне управління. № 3. 2020. С. 39-45. (0,2 
друк. арк.) 
Тези: 

1. Настюк В.Я. Особливості моніторингу в юридичній освіті // Вища юридична 
освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: тези доповідей та повідомлень 
учасників ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова. Харків: Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. С. 161-165. (0,25 друк. арк.). 

2. Настюк В.Я., Клімова С.М. Проблеми видання правових актів управління 
публічними фінансами // Сектор безпеки України: актуальні питання науки і практики: 
Збірник накових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VIII 
Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 
35 / Редкол.: В.П. Битяк, А .П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 
2020. С. 27-28. (0,1 друк.арк.) 

3. Настюк В.Я., Мех Ю.В. Правовий режим державно-правового партнерства як 
механізм ефективної співпраці по запобіганню поширенню COVID-19 в пенітенціарній 
системі // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблем організації 
та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; [відп. за вип.: 
Н.П. Матюхіна, Г.А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин].- Харків: Право, 2020. 
С. 21-24. (0,1 друк.арк.) 

    4. Nastyuk V.Ya. Сoncerning ensuring national security in times 
of conflicts. Актуальні проблеми національного законодавства: збірник матеріалів 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 17 квітня 2020 року. 
Частина 1. Кропивницький, 2020. С. 106-107 (0,2 друк. арк.). 

 5. Настюк В.Я., Карелін В.В. Щодо поняття адміністративно-правового 
режиму цивільно-військового співробітництва // Забезпечення правопорядку в умовах 
кризи: матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 23-24 
верес. 2020. / редкол.: В.Я. Тацій, А. П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін.- Харків: 
Право, 2020 – С. 84-89. (0,1 друк.арк.) 
          6. Настюк В.Я., Мех Ю.В. Державно-приватне партнерство як об’єкт  вивчення 
адміністративно-політичної діяльності. Новітні тенденції розвитку  
адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23 вересня  2020 р. Одеса: 
Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.49-51 (0,25 друк. арк.).  

  7. Настюк В.Я. Порядок та методика визначення академічного плагіату: 
поняття, критерії, ознаки. Актуальні проблеми національного законодавства: збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. 
Кропивницький, 10 листопада 2020 року. Частина 1. Кропивницький, 2020. С.77-79. 
(0,25 друк. арк.). 
Енциклопедія: 

1. Энциклопедия социогуманой информологии / координ. проекта и общ. ред. 
проф. К.И. Беляков. Киев: Издательский дом «Гельветика», 2020.  Т.1. С. 343-344. (0,1 
друк.арк.) 

9.1 Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних SCOPUS, Web of Science. 

1. Nastyuk, V. The peculiarities of legal protection of inventions in the area of 
biotechnologies: The european experience [Текст] / V.  Nastyuk, A. Krakovska [та ін.]  // 
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Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - 2019. -  Vol. 22, Iss. 6. - p. 1-7. SCOPUS 
(0,2 друк. арк.) 

2. Vasyl  Nastyuk, Olga Getmanets, Andrii Kovalchuk, Oleg Reznik, Nadiia 
Andriichenko Financial security of the state / Journal of Security and Sustainability Issues. – 
2020.- Vol. 9, Iss. 3.- р. 843-852. SCOPUS (0,2 друк. арк.) 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - є членом 
редакційної колегії збірників наукових праць «Вісник  Національної академії правових 
наук України», «Проблеми законності» та юридичного наукового журналу «LEX 
PORTUS». 
11. -  
12. - 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: 
 Підготовлено 5 відгуків на автореферати докторських дисертацій: 

1. Кравченка Михайла Георгійовича «Управління побутовими відходами в Україні: 
адміністративно-правовий аспект» (грудень 2019 р.). 

2. Задираки Наталії Юріївни «Інститут публічного майна в системі 
адміністративного права України: теорія формування та практика реалізації» 
(березень, 2020 р.) 

3. Сіделковського Олексія Леоновича «Адміністративно-правові засади 
формування єдиного медичного простору Укркаїни» (червень, 2020 р.) 

4. Бондаренко Катерини Вікторівни «Правові основи публічного адміністрування 
національно-безпековою сферою в Україні» (вересень 2020 р.). 

5. Курилюка Юрія Богдановича «Адміністративно-правові та кримінологічні 
засади забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України» (жовтень 2020). 
14. - 
15. - 
16. - 
17. - 
18. - 

 
Д.ю.н., професор        В.Я. Настюк 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності  1 грудня 2020 р. Протокол № 5. 


