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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

      Бєлікова Марина Іванівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

      Кандидат юридичних наук, асистент  

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

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

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

 Всього опубліковано – 1,76 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Експертне обговорення проблем адміністративно-правової науки.  

Публічне право.  2019. № 3.  0,4 друк. арк (у співавт. з проф. Лученко Д.В.). 

2. Теоретико-правовий аналіз перспективного законодавства про 

адміністративну процедуру. Державне будівництво та місцеве самоврядування: 

зб. наук. праць/редкол. С.Г. Серьогіна та ін. Харків: Право. 2020. Вип. 39. 0,5 

друк. арк (у співавт. з ас. Балакарєвою І.М.). 

Тези: 

1. Електронне урядування в Україні. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. 

праць за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.). Серія 

"Сектор безпеки України" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Точка, 2020. 0,2 друк. арк. 

2. Унормування адміністративної процедури в Україні_стан та перспективи 

розвитку. Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, 23 вересня 2020 р.) Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 0,2 

друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні : посібник для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / І. М. Балакарєва 

[та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адмін. права.  Харків : 

Право, 2020. 0,4 друк. арк. 

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

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 0,06 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. –  

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



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

5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. –  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. –  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. – 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. –  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. –  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду  та їх 

рецензування. –  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. –  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. –  
Науково-експертна позиція з питань порушених у конституційному 

поданні 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції», Кримінального кодексу України,  Цивільного процесуального кодексу 

України та інших пов'язаних з ними законів України, підготовлена на  звернення 

судді Конституційного суду України І. Д. Сліденко. 

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

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

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

та місце проведення). 

1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 9-10 квітня 2020 р., м. Харків. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції розвитку 

адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права» (в 

рамках IV Харківського міжнародного юридичного форуму), Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 23 вересня 2020 р., м. Харків. 

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

та ін.):  

Наукові статті: 

1. Експертне обговорення проблем адміністративно-правової науки.  

Публічне право.  2019. № 3.  С. 166-170. 0,4 друк. арк. (у співавт. з проф. 

Лученко Д.В.). 

2. Теоретико-правовий аналіз перспективного законодавства про 

адміністративну процедуру. Державне будівництво та місцеве самоврядування: 

зб. наук. праць/редкол. С.Г. Серьогіна та ін. Харків: Право. 2020. Вип. 39. 0,5 

друк. арк. (у співавт. з ас. Балакарєвою І.М.). 

Тези: 

1. Електронне урядування в Україні. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. 



праць за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.). Серія 

"Сектор безпеки України" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Точка, 2020.  С. 311-314. 0,2 друк. арк. 

2. Унормування адміністративної процедури в Україні_стан та перспективи 

розвитку. Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, 23 вересня 2020 р.) Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 62-65, 

0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні : посібник для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / І. М. Балакарєва 

[та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адмін. права. Харків : 

Право, 2020.  238 с. С. 82-91. 0,4 друк. арк. 

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

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 192 с. С. 118-119. 

0,06 друк. арк. 
9.1. Статті, включені до наукометричних  баз даних Scopus, Web of science: – 

9.2. Статті, включені до інших наукометричних баз даних: – 

1. Теоретико-правовий аналіз перспективного законодавства про 

адміністративну процедуру. Державне будівництво та місцеве самоврядування: 

зб. наук. праць /редкол. С.Г. Серьогіна та ін. Харків: Право. 2020. Вип. 39. 0,5 

друк. арк (у співавт. з ас. Балакарєвою І.М.) (Index Copernicus). 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. –  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. –  

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

стипендії/премії). –  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. – 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. –  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. –  

18. Які інші відзнаки отримали у звітному році: 

19. Інше.  

          1. Керівництво науковою роботою студентів: 

1. Плетньов О.О. Проблемні питання розгляду судами справ про 

реалізацію дискреційних повноважень суб’єктами публічного адміністрування. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-

практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 124-127.   

2. Хохлова А.В. Особливості відповідальності неповнолітніх. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 129-131. 



3. Наливайко В.В. Впровадження електронного урядування: досвід 

України та Естонії. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами 

IV Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 353-

356.   

   

 К. ю. н., асистент  кафедри                    М.І. Бєлікова 

 адміністративного права 
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