
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
 Шульга Марія Герасимівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук,  доцент, доцент кафедри. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:      
«Митне оформлення», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Митне оформлення» у повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано: 1,5 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. 

1,2 друк. арк. 

Тези: 

1. До питання митних пільг. Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали 

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

2020, 0,3 друк. арк. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Визначено порядок митного оформлення за національним 

законодавством та нормами міжнародного митного права. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів):  
1. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит 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 (проф. Гаращук В.М., доц. Шульга М.Г., доц. Зима 

О.Т.). 

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:  
 Прочитано 4 лекції працівникам Служби Безпеки України за темами: 

«Митні режими» та «Адміністративна відповідальність за порушення митних 

правил». 

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 (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення): 

1. IV Міжнарод. наук.-практ. конф. «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. 

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. 

392 с. С. 232-236, 334-347. 1,2 друк. арк. 

 Тези: 

1. До питання митних пільг. Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали 

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

2020. С. 414-416. 0,3 друк. арк. 

  

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші: -  

 9.2. Вказати публікації, з зазначенням 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. 

 



 

Кандидатські: 

         1. Мельник Ю.С. «Управління кадровою політикою в системі 

контролюючих органів у податковій та митній сферах: адміністративно-

правові засади». 

        2. Малаховська І.Б. «Адміністративно-правове забезпечення захисту 

персональних даних в діяльності Національної поліції 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. 

19. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях:  

1. Бардакова В.В. Оскарження рішення митних органів про відмову у 

наданні дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф. (м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 469-472.     

 2. Бойко Д.О., Мезенцева О.О. Зупинення чи анулювання дозволу на 

діяльність магазинів безмитної торгівлі: підстави та порядок оскарження. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV 

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

2020. С. 472-476.      

3. Колосовська Д.В. Оскарження консультацій з питань практичного 

застосування окремих норм законодавства України з питань митної справи. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV 

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

2020. С. 476-479.     

4. Кучерук К.І. Рішення органів доходів і зборів щодо класифікації 

товарів для митних цілей. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. С. 479-482.    

5. Кучинська О.Д. Оскарження рішення митних органів щодо 

класифікації товарів для митних цілей. Публічне адміністрування в умовах 

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

наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квіт. 

2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 482-485.    

6. Лялюк А.В. Оскарження рішення митних органів про відмову у 

наданні дозволу на здійснення митної брокерської діяльності. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 



 

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

конф. (м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 485-488.    

7. Немашкало К.Ю. Митний контроль гомеопатичних препаратів. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV 

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

2020. С. 488-492. 

8. Петренко Г.І. Оскарження митної вартості товару за допомогою 

експертизи. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

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

2020. С. 492-495. 

9. Раєвська В.П. Проблематика тимчасового вилучення товарів, 

транспортних засобів і документів, необхідних як докази у справах про 

порушення митних правил. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. С. 495-498. 

10. Рязанцева Ю.О. Оскарження рішення митних органів щодо 

коригування митної вартості. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. С. 498-502. 

11. Старецька О.В. Оскарження тимчасового вилучення товарів, 

транспортних засобів і документів, необхідних як докази у справі про 

порушення митних правил. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. С. 502-505. 

 

 

 

 

К.ю.н., доцент кафедри 

адміністративного права                     М. Г. Шульга 

   

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

адміністративного права  

Протокол № 3 від 24 листопада 2020 р. 

 

 

 

 


