
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
     Зуй Валентина Василівна. 

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

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

 «Заходи адміністративного припинення: сутність та види», 1,5 друк. арк. 

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

  «Заходи адміністративного припинення: сутність та види» 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: 3,0 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. 1,7 

друк. арк. 

Тези: 

 1. Проблематика методу примусу в публічному адмініструванні. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.) Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк. 

2. Сутність адміністративно-правових методів у структурі механізму 

правового  регулювання, та їх ефективність. 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 /[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. 0,9 друк. арк.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Досліджено заходи адміністративного припинення в системі методів 

адміністративного права та з’ясовано порядок їх застосування. 

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:  
1. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України щодо проєкту  Закону України  «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (щодо скасування правової норми, яка 



 

 

передбачає відповідальність за самогоноваріння)» (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй 

В.В.). 

2. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Народного депутата 

України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення ефективності здійснення державного 

природоохоронного нагляду (контролю)» (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., 

доц. Георгієвський Ю.В.) 

3. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки» (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., доц. Ігнатченко І.Г., доц. Рябченко 

Я.С.). 

4. Підготовлено 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.). 

5. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України щодо проєкту 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 (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., ас. Біленська Д.О.). 

6. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України щодо проєкту 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 (проф. Гаращук В.М., доц. 

Зуй В.В.). 

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: – 

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 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. 

2. 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. Юитяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2020. 392 

с. С. 261-287. 1,7 друк. арк. 

 Тези: 

 1. Проблематика методу примусу в публічному адмініструванні. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.) Харків: Право, 2020. С. 28-30. 0,2 друк. арк. 

2. Сутність адміністративно-правових методів у структурі механізму 

правового  регулювання, та їх ефективність. 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. 26-28. 0,2 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

  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. 192 с. С. 42-47, 

95-106. 0,9 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: – 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: – 

 Офіційний опонент по кандидатських дисертаціях: «Правова протидія 

адміністративній деліктності у сфері банківської діяльності» Букрєєва М.Ю. 

(24.10.2019 р.) та «Адміністративно-правовий статус регіонального 

департаменту соціального захисту населення в Україні» Шпараги Ю.І. 

(04.03.2020 р.), які відбулися в Харківському національному університеті 

внутрішніх справ.  

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: – 

 

К.ю.н., доцент  кафедри                       В. В. Зуй 

  адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

Протокол № 3 від 24 листопада 2020 р. 


