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ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2020 РІК 
1. Писаренко Надія Борисівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Докторка юридичних наук, 

доцентка, доцентка кафедри адміністративного права. 

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

«Дискусійні питання диференціації процесуальної форми в 

адміністративному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

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

«Дискусійні питання диференціації процесуальної форми в 

адміністративному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

Всього опубліковано 6,1 друк. арк. 

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. 0,3 

друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Розмежування судових юрисдикцій крізь призму розуміння принципів 

судочинства (на прикладі податкових спорів). Право України. 2020. № 4. 1,0 

друк. арк. 
2. Участники судебного процесса: насколько точны предписания Кодекса 

административного судопроизводства Украины? Ежегодник публичного права 

2019: Учасники административной процедуры и административного процесса. 

Москва : Инфотропик Медиа, 2020. 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. Про єдність принципів процедури в адміністративному та податковому 

праві. 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.) / 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. 0,5 друк. арк. 

2. До питання про межі судового контролю щодо дискреційних 

адміністративних актів. Соціальні права та їх захист адміністративним судом : 

збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практична конференція (м. Київ, 4 

вересня 2020 року). Київ, 2020. 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, 

2020, 0,5 друк. арк. 
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2. Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / 

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

Харків : Право, 2019, 1,1 друк. арк. 

3. Місцеві вибори 2020 : посібник для суддів / за ред. М. Цуркана. Київ : 

«AK-Group», 2020. 308 c., 1,5 друк. арк. 

4.1. Наукова новизна отриманих результатів. 

Виявлення проблем встановлення процесуальної форми, найбільш 

придатної для адміністративного судочинства, та формулювання пропозицій 

відносно удосконалення нормативних положень з цього питання. 

5. Участь у підготовці 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: 

1) членкиня Науково-консультативної ради при Верховному Суді; 

2) членкиня робочої групи з розробки програми для підготовки до 

складання Єдиного фахового вступного випробування для вступу у 

магістратуру зі спеціальності «Право» (утворена при Міністерстві освіти і 

науки України); 

3) членкиня робочої групи з розробки програми для підготовки до 

Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратури зі 

спеціальності «Право» (утворена при Міністерстві освіти і науки України). 

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 і рецензуванні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України та їх рецензування. – 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

1. Харківське відділення Національної школи суддів України, 1 лекція, 

січень 2020 р. 

2. Національна школа суддів України, 9 лекцій, серпень–вересень 2020 р. 

3. Харківське відділення Національної школи суддів України, 1 лекція, 

вересень 2020 р. 

4. Дніпровське відділення Національної школи суддів України, 1 лекція, 

грудень 2020 р. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. − 

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: 
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1) ІV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені Ярослава 

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

2) Он-лайн конференція «Податково-правова доктрина», Національна 

академія правових наук України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків, 21 квітня 2020 р. 

3) Вебінар «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця», 

Clarivate-Web of Science, м. Київ, 9 липня 2020 р. 

4) Вебінар «Запобігання проявам дискримінації у викладацькій роботі», 

Вектор прав людини-Genderz, м. Київ, 16 липня 2020 р. 

5) Он-лайн тренінг «Конституційна скарга як інструмент захисту 

соціальних прав: практичний вимір застосування та гендерні аспекти», у рамках 

реалізації проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка захисту 

прав людини через покращення доступу до конституційної юстиції», м. Київ, 

29–31 липня 2020 р. 

6) Серия вебинаров «Немецкое право в КАЗГЮУ имени 

М. С. Нарикбаева», Казахстанский государственный юридический университет 

имени М. С. Нарикбаева, г. Нур-Султан (Казахстан), 17–28 августа 2020 г. 

7) ІІІ Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Соціальні 

права та їх захист адміністративним судом», Верховний Суд, м. Київ, 4 вересня 

2020 р. 

8) Публічна дискусія «Викладання адміністративного права в умовах 

запровадження освітніх правничих стандартів» (в рамках IV Харківського 

міжнародного юридичного форуму), Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 

м. Харків, 23 вересня 2020 р. 

9) Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Вороновські 

читання (Фінансово-правові дисципліни : сучасні погляди на розмежування та 

інтеграцію)», Асоціація фінансового права України, Німецьке товариство 

міжнародного співробітництва (GIZ), Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, 

Верховний Суд, м. Харків, 5 жовтня 2020 р. 

10) Он-лайн конференція «Забезпечення єдності судової практики: 

правові позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи», 

Верховний Суд, м. Київ, 20 листопада 2020 р. 

9. Видавнича діяльність 

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. 

45-47, 245-249. 0,3 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Розмежування судових юрисдикцій крізь призму розуміння принципів 

судочинства (на прикладі податкових спорів). Право України. 2020. № 4. 

С. 127–141, 1,0 друк. арк. 
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2. Участники судебного процесса: насколько точны предписания Кодекса 

административного судопроизводства Украины? Ежегодник публичного права 

2019: Учасники административной процедуры и административного процесса. 

Москва : Инфотропик Медиа, 2020. С. 215–229, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. Про єдність принципів процедури в адміністративному та податковому 

праві. 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.) / 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. 45–49, 0,5 друк. арк. 

2. До питання про межі судового контролю щодо дискреційних 

адміністративних актів. Соціальні права та їх захист адміністративним судом : 

збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практична конференція (м. Київ, 4 

вересня 2020 року). Київ, 2020. С. 153–161, 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, 

2020. С. 6-11, 86-90, 140-165. 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. 5-те, допов. та перероб. 

Харків : Право, 2019. С. 11-20, 148-155. 1,1 друк. арк. 

3. Місцеві вибори 2020 : посібник для суддів / за ред. М. Цуркана. Київ : 

«AK-Group», 2020. 308 c., 1,5 друк. арк. 

9.1. Публікації у наукометричній базі даних Scopus, Web of Science. – 

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

наукометричних базах. 

EBSCO Publishing, Inc. (США), Index Copernicus International (Польща), 

HeinOnline (США): 

1. Розмежування судових юрисдикцій крізь призму розуміння принципів 

судочинства (на прикладі податкових спорів). Право України. 2020. № 4. 

С. 127–141, 1,0 друк. арк. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. − 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. − 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

Кандидатські: 

1) Відгук на автореферат дисертації Славко Анни Сергіївни «Типологія 

адміністративно-правових режимів», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право», червень 2020 р. 

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

назву стипендії/премії). – 

15. Співробітництво із закордонними організаціями: 
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1) участь в якості експерта у проекті «Місцеві вибори 2020», 

організованому Національною школою суддів України за підтримки 

Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID), Агентства Великої Британії з міжнародного 

розвитку (UKaid); 

2) участь в якості лектора у Програмі гостьових лекторів, започаткованій 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з обладміністрацією. –  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

1) Почесна грамота Національної школи суддів України. 

 

 

Д. ю. н., доцент кафедри                       Н. Б. Писаренко 

адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

адміністративного права 

Протокол № 3 від 24 листопада 2020 р. 

 


