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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  
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4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  
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services: principles, forms and signs // Revista Inclusiones Vol: 7 num 4 (2020). 0,3 друк. 

арк. (Web of Science). 

Тези: 

1. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Правові 

засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей 

та повідомлень за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (5-

6 грудня 2019 року), Харків: «Точка», 2019. 0,2 друк. арк. 

2. Адміністрація як частина апарату управління: сутність та місце в 

системі органів управління. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за 

матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) Харків: 

Право, 2020. 0,2 друк. арк. 

3. Адміністративно-правова охорона як спосіб підтримання громадської 

безпеки в Україні. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики 

(м. Харків, 9-10 квітня 2020 року). Збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 

Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 0,2 друк. 

арк. 
4. Освітянський процес і автономізація закладів вищої освіти. 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: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / 

уклад.: [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 5-те, допов. та перероб.  

Харків: Право, 2020. 192 с. 0,43 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
 Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором 

досліджено та окреслено основні напрямки контролю в сфері публічного 

адміністрування за предметною та функціональною спрямованістю контролюючих 

органів в сфері публічного адміністрування сучасної України з урахуванням 

специфіки сьогоднішнього етапу державотворення. В роботі зачеплене питання, з 

урахуванням зарубіжного досвіду, удосконалення існуючої обрання напрямків 

контрольної діяльності, форм здійснення контролю державними контролюючими 

органами та системи державних та недержавних органів контролю, зовнішніх 

проявів їх діяльності. Досліджено особливості правового регулювання форм та 

методів, за допомогою яких відповідні контролюючі структури обирають напрямки 

та 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, для оптимізації контролю та уникнення зайвого 

дублювання контрольних дій, удосконалення 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 сфері публічного адміністрування. Надана 

низка пропозицій з питань застосування своїх повноважень контролюючими 

органами в сфері нормативно-правового регулювання управління закладом вищої 

освіти. Проаналізовані засади глобалізаційних процесів в світі, проблемні питання 

які постають перед людством у питаннях підтримання екологічної та енергетичної 

безпеки людства. Зачеплені питання пріоритетних напрямків наукових досліджень 

у сфері захисту прав людини в сфері надання їй лікарнянських послуг. Поставлена 

проблема дослідження публічного адміністрування у зв’язку з подальшим 

впровадженням адміністративної реформи в Україні, оновлення законодавства про 

відповідальність державних службовців. Розглядались питання удосконалення 

системи адміністрування в Україні та законодавства, яке регулює таку діяльність. 

Проводилась робота з розробки змін та доповнень до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у зв’язку з запровадженням інституту 

кримінальних проступків. 

 

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

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

У складі фахівців Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого продовжив працювати над розробкою Кодексу України про кримінальні 

проступки (моя частина складає 1,5 друк. арк.). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

1. Пропозиції і зауваження кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(щодо скасування правової норми, яка передбачає відповідальність за 

самогоноваріння). 

 2. Пропозиції та зауваження кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо проекту закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення  щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на 

тютюнові вироби та посилення контролю за їх обігом». 

3. Пропозиції та зауваження кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та 

реєстрації тварин». 



4. Правова оцінка фахівців кафедри адміністративного права на проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

стягнення аліментів на утримання дитини». 

5. Правова оцінка фахівців кафедри адміністративного права проєкту Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо протидії мобінгу». 

6. Пропозиції та зауваження щодо проекту закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму 

радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». 

7. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект Закону 

України «Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних 

вантажів». 

8. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект Закону 

України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

ефективності протидії кібератакам”. 

9. Пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

дозволеного перевищення швидкості руху на міжнародних та національних 

автомобільних дорогах» (реєстр № 3744), поданий народним депутатом України 

Гривком С.Д.  

 

 

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. 

   

1. Пропозиції і зауваження кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо запиту 

Конституційного Суду України від 14.02.2019 р. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) припису статті 90 Закону України «Про державну 

службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (стосовно призначення пенсій 

державним службовцям). 



2. Правова позиція фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо 

тлумачення норм адміністративного та кримінального законодавства в частині 

подальшого виконання постанов суду про накладення адміністративного стягнення 

у виді суспільно корисних робіт. 

3. Висновок фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого  на запит в. о. керівника 

Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та 

обмежень щодо запобігання корупції. 

4. Висновок фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо положень законодавства у 

сфері запобігання корупції та регулювання державної служби щодо належності 

Офісу Президента України до державних органів у розумінні чинного 

законодавства, надане фахівцями Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого на запит Головного підрозділу детективів Національного 

антикорупційного Бюро України. 

5. Відповідь на лист-запит судді Конституційного Суду України В.В. Лемака 

за конституційною скаргою Кошик О.В. щодо відповідності Конституції України  

положень частини 7 статті 48 Закону України «Про державну службу» у 

взаємозв’язку з положеннями ч.1, 2 статті 21, пункту 8 частини 2 статті 46 цього 

закону.  

5. Відповідь на звернення судді Конституційного суду України Колісника В. 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

першої статті 14-2, частити 5 статті 279-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

6. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 

до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього 

насильства».  

7. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі». 

8. Відповідь на запит Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної 

Ради України на запит до Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого висловити свою позицію щодо проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру». 

9. Відповідь Судді Конституційного Суду України Первомайському О.О. на 

запит з питань: чи поширюються на працівників міліції, передбачені Кодексом 

законів про працю України (далі – Кодекс) гарантії при припиненні трудового 

договору; чи передбачають положення пункту 8 розділу ХІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію» (далі – Закон) та 



статті 49-2 Кодексу у їх взаємозв’язку персональне попередження працівника 

міліції про його наступне звільнення; чи передбачають положення пункту 8 розділу 

ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону та статті 49-2 Кодексу у їх 

взаємозв’язку отримання працівником міліції одночасно з попередженням про 

звільнення пропозиції щодо працевлаштування на іншу посаду. 

10. Науково-експертна позиція кафедри адміністративного права 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, що 

зачіпають права та свободи громадян фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

11. Пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

дозволеного перевищення швидкості руху на міжнародних та національних 

автомобільних дорогах», поданий народним депутатом України Гривком С.Д.  

12. Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії 

корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах», а також 

альтернативні по нього законопроекти. 

13. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект Закону 

України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

ефективності протидії кібератакам”. 

14. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект Закону 

України «Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних 

вантажів». 

15. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права, 

надані Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України щодо 

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію 

України транспортних засобів особистого користування”. 

16. Висновок щодо можливості (не можливості) притягнення Президента 

України  до адміністративної відповідальності, наданий Судді Конституційного 

Суду України І.М. Завгородньої. 

 

6.3.Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. − 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам − . 



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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 1. Висновок на запит Генерального директора ТОВ «Телестудія «Астра-ТБ» 

Павленко В. М.  звернувся до Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  (звернення від 23. 06. 2020 р.) для проведення фахівцями 

університету правового аналізу регуляторно-контрольних правовідносин, що 

виникли між Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення 

та ТОВ «Телестудія «Астра-ТБ» у період з 2016 до 2020 роки у зв’язку з перевіркою 

Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення дотримання 

умов ліцензійної діяльності та продовження дії ліцензії ТОВ «Телестудія «Астра-

ТБ» для здійснення своєї статутної діяльності. 

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. VI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-

криміналістичного інституту) 5-6 грудня 2019 року м. Харків, Україна. 

2. 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. 

3. 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.) 

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Підручник: 

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. С. 37-

43, 151-156, 237-244. 1,3 друк. арк. 

Наукові статті: 

 1. Деякі проблеми нормативно-правового регулювання управління закладом 

вищої освіти. Соціальне право. 2019 № 4. С. 15-21. 0,6 друк. арк. 

 2 Harashchuk V. еt. al.  Reproductive health and human rights: concept, features 

and classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  Issue. 29. P. 550-557. 0,3 

друк.арк.   
 3. Garashchuk V.M., Shulga I.V., Kalayanov D.P. The role of international 

organizations in the stimulation system of the alternative energetics development. Bulletin 

of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020, № 5. P. 125-

133. 0,4 друк.арк. (Web of Science). 



 4. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., Shulga, I. Information component of 

the environmental policy of ukraine: Current status and development potential. European 

Journal of Sustainable Development. 2020, 9 (2). P. 69-79. 0,3 друк.арк. (Scopus). 

5. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., Shynkaruk, O. Administrative and 

legal support challenges of environmental safety under globalization. European Journal 

of Sustainable Development. 2020, 9 (2). P. 20-30. 0,3 друк. арк. (Scopus). 

6. Volodymyr. M. Harashcuk, Oleksandr M. Shevchuk, Viktor M. Shevchuk, 

Nataliya P. Matykhina, Olena A. Leiba. State-private partnership in the field of medical 

services: principles, forms and signs // Revista Inclusiones Vol: 7 num 4 (2020). P. 580-

597. 0,3 друк. арк. (Web of Science). 

Тези: 

1. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 

грудня 2019 року), Харків: «Точка», 2019. C. 19-21. 0,2 друк. арк. 

2. Адміністрація як частина апарату управління: сутність та місце в системі 

органів управління. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІV 

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

144-147. 0,2 друк. арк. 

3. Адміністративно-правова охорона як спосіб підтримання громадської 

безпеки в Україні. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики 

(м. Харків, 9-10 квітня 2020 року). Збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 

Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 8-9. 

0,2 друк. арк. 
4. Освітянський процес і автономізація закладів вищої освіти. 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. 90-95. 0,2 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. 5-те, допов. та перероб.  Харків: 

Право, 2020. 192 с. С. 4-6, 147-148, 175-178. 0,43 друк. арк. 

 

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

базах даних Scopus, Web of Science. 

 1. Garashchuk V.M., Shulga I.V., Kalayanov D.P. The role of international 

organizations in the stimulation system of the alternative energetics development. Bulletin 

of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020, № 5. P. 125-

133. 0,4.друк.арк. (Web of Science). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200628602
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217832756
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 2. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., Shulga, I. Information component of 

the environmental policy of ukraine: Current status and development potential. European 

Journal of Sustainable Development. 2020, 9 (2). P. 69-79. 0,3 друк.арк. (Scopus). 

3. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., Shynkaruk, O. Administrative and 

legal support challenges of environmental safety under globalization. European Journal 

of Sustainable Development. 2020, 9 (2). P. 20-30. 0,3 друк. арк. (Scopus). 

4. Volodymyr. M. Harashcuk, Oleksandr M. Shevchuk, Viktor M. Shevchuk, 

Nataliya P. Matykhina, Olena A. Leiba. State-private partnership in the field of medical 

services: principles, forms and signs // Revista Inclusiones Vol: 7 num 4 (2020). P. 580-

597. 0,3 друк. арк. (Web of Science). 

 

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

наукометричних базах даних. 

1. Harashchuk V. еt. al.  Reproductive health and human rights: concept, features 

and classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  Issue. 29. P. 550-557. 0,3 

друк.арк.  Проіндексовано в Index Copérnico Master List, Google Académico, CAPES 

(Brasil), Directorio de indexación de revistas de investigación, 

Base, MIAR, CIRC, AcademicKeys, CiteFactor, Latindex, LatinREV, IRESIE, 

ISSN, Índice de revistas académicas abiertas, Capas Periodicos, REDIB (CSIC), Acceso 

Abierto, Dimensiones, Biblioteca de la universidad de Princeton, Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek, Worldcat, Library Hub Discover,  Elibrary, Biblioteca de la 

universidad de Princeton, Bibliothek der Hochschule Hannover, ZHdK Medien- und 

Informationszentrum, EZB, Biblioteca de revistas electrónicas та ін. 

 

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

 Член редколегії наукових збірників: «Проблеми законності», «Вісник 

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

самоврядування». 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

 Докторські: 

1. Офіційний опонент по дисертації Почанської Олени Сергіївни 

«Адміністративно-правове забезпечення прав громадян, засуджених до 

позбавлення волі в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Докторські: 

1. Відгук на автореферат дисертації Веселова Миколи Юрійовича 

«Адміністративно-правові засади функціонування ювенальної юстиції у системі 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200628602
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217832756
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist


забезпечення прав дітей в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

2. Відгук на автореферат дисертації Трепак Віктора Миколайовича 

«Теоретико-правові проблеми запобігання та протидії корупції в Україні», подану 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

 

Інші відгуки та висновки. 

1. Рецензія на рукопис монографії Іванової Г.С. «Сучасний стан і 

перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі України».  

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 відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Доктор юридичних наук, професор     В.М. Гаращук 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 3 від 24 листопада 2020 року 
 


