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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Марченко Олена Олександрівна  

2.  Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

    Кандидат юридичних наук, старший викладач. 

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

«Роль рішень Верховного Суду України у забезпеченні єдності практики 

розгляду адміністративних справ», 1,5 друк. арк. 

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

«Роль рішень Верховного Суду України у забезпеченні єдності практики 

розгляду адміністративних справ»,  в повному обсязі. 

    4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано – 2,5  друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право : підручн. / 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., 0, 5 друк. арк. 

Тези:  

    1. Характеристика адміністративної справи як визначальний критерій 

диференціації форм адміністративного судочинства. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: Збірник наук. праць за матеріалами ІV міжнар. 

наук.-практ. конференції 9-10 квітня 2020 р. Харків.: Право, 2020, 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, 

2020. 1,4 друк. арк. 

2. 1. 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. 0,3 

друк. арк. 

          4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

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. 



 

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 

України та їх рецензування. – 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. – 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

1. Відповідь на запит Голови підкомітету з питань оцінки законопроектів 

щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному 

законодавству Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Л. Шпак 

щодо надання правової оцінки проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на 

утримання дитини» за реєстраційним № 3339 від 14.04.2020 р. (вх. № 121-01-

1622 від 15.10.2020 р.). 

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. Публічна дискусія «Плагіат: як зберегти репутацію?», м. Київ, 15 

липня 2020 р. 

2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р. 

3. Онлайн-семінар «Особливості впровадження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня», м. Київ, 1 

вересня 2020 р.  

4. Публічна дискусія «Викладання адміністративного права в умовах 

запровадження освітніх правничих стандартів», м. Харків, 23 вересня 2020 р.  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання: 

фінансово-правові дисциплін: сучасні погляди на розмежування та 

інтеграцію», м. Харків, 5-6 жовтня 2020 р. 

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

тези та ін.)   

Підручник: 



 1. Адміністративне право: підручн. / 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. С. 245-249, 256-260. 0, 5 друк. арк. 

Тези:  

        1. Характеристика адміністративної справи як визначальний критерій 

диференціації форм адміністративного судочинства. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: Збірник наук. праць за матеріалами ІV міжнар. 

наук.-практ. конференції 9-10 квітня 2020 р. Харків.: Право, 2020. С. 41-44. 

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, 

2020 – 238 с. С. 140-148, 153-162, 165-166, 170-185. 1,4 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. С. 133-137, 

147-148. 0,3 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. -  

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

наукометричних базах даних. 

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 відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. - 

19. Наукове керівництво студентами. - 

 

 

 

 

 к.ю.н., ст. викладач кафедри      О.О. Марченко 

 адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

 Протокол № 3 від 24 листопада  2020 р.  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

