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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

    Спасенко Вікторія Олександрівна  

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 – 2,3 друк. арк. 

 Підручник: 

 1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Юитяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2020. (0,4 

друк. арк.) 

 Наукові статті: 

 1. Administrative and legal support challenges of environmental safety under 

globalization / V. Haraschuk, O. Zelinska, V. Spasenko, O. Shynkaruk. European 

Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9 Issue 2. (0,4 друк. арк.) 

 2. Information Component of the Environmental Policy of Ukraine: Current 

Status and Development Potential / V. Haraschuk, Y. Zelinska, V. Spasenko, I. Shulga. 

European journal of sustainable development. 2020. Vol. 9 Issue: 2. (0,4 друк. арк.) 

 Тези:  

1. Суспільно корисні роботи у системі адміністративних стягнень: окремі 

аспекти. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами III Міжнар. 

наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

Харків: Право, 2020. (0, 25 друк. арк.). 

2. Окремі аспекти реформування публічного адміністрування. Новітні 

тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни 

та галузі права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Харків, 23 вересня 2020 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. (0,25 

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. Вид. 5е. Право. 2020. (0,2 друк. арк.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 У сучасних реаліях реформування публічного адміністрування особливої 

актуальності набуває удосконалення системи надання адміністративних послуг, 

завдяки яким публічна адміністрація забезпечує належну реалізацію прав і 

свобод людини і громадянина. Вбачається, що підвищити якість надання 

адміністративних послуг можливо за рахунок подальшого розвитку центрів 

надання адміністративних послуг. У зв’язку з наведеним основним завданням є 

створення (удосконалення) реєстрів даних громадян, юридичних осіб, земельних 

ділянок і нерухомості, податків, соціального страхування, забезпечення 

функціональної сумісності систем та здійснення обміну даними на операційному 

рівні замість подання довідок та інших документів. Реєстри будуть відкритими із 

забезпеченням гарантованого захисту персональних даних, що сприятиме 

спрощенню процедури надання органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування адміністративних послуг громадянам і юридичним особам з 

підтвердження фактів та інформації, що міститься в офіційних державних 

реєстрах, зокрема в електронній формі через веб-сервіси.  

 

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

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

 не здійснювала 

5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

здійснювала. 

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

здійснювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не здійснювала. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не здійснювала. 

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

рецензування – не здійснювала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснювала. 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян 
– відповідь на запит від Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України щодо пропозицій та зауважень щодо проекту закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за 

незаконну торгівлю пальним» (проф. Гаращук В. М., ас. Зелінська Я. С., ас. 

Спасенко В. О.) 

– пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України щодо проєкту 

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



реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України» 

(проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., доц. Ігнатченко І.Г., ас. Спасенко В.О.). 

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

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

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

та місце проведення). 

1) Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

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

практ. конф. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків (9-10 квітня 2020 р.). 

2) Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної 

дисципліни та галузі права (23 вересня 2020 р.). 

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

ін.):  

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Юитяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2020. (0,4 

друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Administrative and legal support challenges of environmental safety under 

globalization / V. Haraschuk, O. Zelinska, V. Spasenko, O. Shynkaruk. European 

Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9 Issue 2. P.20-30. (0,4 друк. арк.) 

2. Information Component of the Environmental Policy of Ukraine: Current 

Status and Development Potential / V. Haraschuk, Y. Zelinska, V. Spasenko , I. 

Shulga. European journal of sustainable development. 2020.  Vol. 9 Issue: 2. P.69-79. 

(0,4 друк. арк.) 

Тези: 

1. Суспільно корисні роботи у системі адміністративних стягнень: 

окремі аспекти. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

III Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. Харків : Право, 2020. С. 369-370.  (0, 25 друк. арк.) 

2. Окремі аспекти реформування публічного адміністрування. Новітні 

тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни 

та галузі права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Харків, 23 вересня 2020 р.  Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020.  С. 88-

89. (0,25 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. 185-197. (0,4 друк. арк.) 

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

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. Вид. 5е. Право. 2020. 192 с. С. 111-112, 132-133 

(0,2 друк. арк.) 
9.1. Статті, включені до наукометричних  баз даних Scopus, Web of science:  



1. Administrative and legal support challenges of environmental safety under 

globalization / V. Haraschuk, O. Zelinska, V. Spasenko, O. Shynkaruk. European 

Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9 Issue 2. P.20-30. (0,4 друк. арк.) 

2. Information Component of the Environmental Policy of Ukraine: Current 

Status and Development Potential / V. Haraschuk, Y. Zelinska, V. Spasenko , I. 

Shulga. European journal of sustainable development. 2020.  Vol. 9 Issue: 2. P.69-79. 

(0,4 друк. арк.) 

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

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не було. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не було. 

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

стипендії/премії) – ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 

18. Які інші відзнаки отримали у звітному році : 

19. Інше.  

          1. Керівництво науковою роботою студентів 

1. Бурлаков Б., Лукаш Є. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

щодо організації та проведення азартних ігор в Україні. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 7. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv (0)  (0,6 друк. арк.) 

2. Малицький І. Р. Окремі аспекти взаємодії громадських обєднань з 

органами внутрішніх справ. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, 

обліку, фінансів та права : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (26 

березня 2020 р.), Полтава: ЦФЕНД, 2020, Ч. 6. С. 43-45.  (0,2 друк. арк.) 

3. Прокопова А. О. До питання захисту населення від інфекційних хвороб. 

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права : 

зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (26 березня 2020 р.), Полтава: 

ЦФЕНД, 2020, Ч. 6. С. 50-52.  (0,2 друк. арк.) 

4. Антоненко М. С. Особливості притягнення до адміністративної 

відповідальності військовослужбовців Збройних сил України. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 

2020. С. 62-64. (0,2 друк. арк.) 

5. Ткаченко Д. О. Інформаційний запит як спосіб реалізації права на доступ 

до публічної інформації.  Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2020. С. 127-129. (0,2 друк. арк.) 

6.  Зубко Д. О. Електронне урядування в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv%20(0
http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv%20(0


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

III Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. Харків : Право, 2020. С. 348-350. (0,2 друк. арк.) 

7.  Гур’єва К. Д. Забезпечення прав дитини в процесі реалізації 

правоохоронної діяльності органами національної поліції України. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 

2020. С. 419-422. (0,2 друк. арк.) 

8.  Барздова А. Є. Правове регулювання протидії булінгу в Україні та світі. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

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

практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : 

Право, 2020. С. 72-74. (0,2 друк. арк.) 

9. Богачьов М. Є. Окремі питання діяльності інспекторів з паркування в 

Україні. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

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

Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. Харків : Право, 2020. С. 77-80. (0,2 друк. арк.) 

10. Гусєва Я. А. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: зарубіжний 

та вітчизняний досвід. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

III Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. Харків : Право, 2020. С. 93-95. (0,2 друк. арк.) 

11. Ковальова А. І. Окремі аспекти адміністративної відповідальності за 

вчинення булінгу. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

III Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. Харків : Право, 2020. С. 97-100. (0,2 друк. арк.) 

12. Шах М. Л. До питання розбудови Е-держави в Україні. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 

2020. С. 226-229. (0,2 друк. арк.) 

13. Кирилова В. С. Новели антикорупційного законодавства з питань 

електронного декларування. Публічне адміністрування в умовах змін та 
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