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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 рік 

 

1. Богуцький Володимир Володимирович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності. 

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

засади забезпечення оборони та національної безпеки сучасної держави» 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Конституційні 

засади забезпечення оборони та національної безпеки сучасної держави» 7,0 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 

–  розділ монографії. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – дослідження оборонної функції 

розглянуто у контексті появи нових тенденцій у розумінні безпекового простору та 

реалізації оборони у глобалізованому світі. Аналіз цієї функції актуалізується з огляду 

на ухвалення нових нормативно-правових актів та інших джерел права у сферах, 

пов’язаних з реалізацією оборонної функції. Розроблено науково-обґрунтовані 

практичні рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання реалізації 

оборонної функції державним апаратом сучасної держави.  

5.   – 

6.   Зв’язок з практикою: 

      6.1. – 

      6.2. – 

      6.3. –  

      6.4.  Прочитані лекції практичним працівникам – прочитано 2 лекції: 

      1)  прочитано 1 лекцію для працівників Прокуратури Івано-Франківської області 

на 

тему «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» (липень 2021 р.); 

      2) прочитано 1 лекцію для працівників державного підприємства НАЕК 

«Енергоатом» на тему: «Особливості врегулювання конфлікту інтересів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

(серпень 2021 р.). 

7. –   

8. – 

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

перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Колективна монографія: 

1. Оборонна функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект: монографія / 

В. В. Богуцький, В.В. Григоренко, Журавель А.М. Харків: Юрайт, 2021. 224 с. (всього 

10,63 друк. арк.) (особисто 7,0 друк. арк.). 
10. – 

11. – 

12. – 

13. – 

14. – 

15. – 
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16. – 

17. – 

18. – 

19. Інше – науковий експерт проекту Відкритий Суд ГО «Відкрита Україна». 

 

К.ю.н., доцент              В.В. Богуцький 

 

    Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права адміністративної 

діяльності «01» грудня 2021 р. Протокол № 5. 

 


