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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

      Бєлікова Марина Іванівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

      Кандидат юридичних наук, асистент  

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

«Діджиталізація у сфері публічного адміністрування», 1,5 друк. арк. 

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

    «Діджиталізація у сфері публічного адміністрування», 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. 

Статті: 

1. Правова природа нормативних актів органів місцевого 

самоврядування у сфері оподаткування / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова//. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С. 

Г. Серьогіна та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. 0,5 друк.арк.(всього 1 друк.арк) 

2. Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies 

of Real Economy Sector / T. Zholonko, O. Grebinchuk, M. Bielikova, Y. Kulynych, O. 

Oviechkina // Risk Financial Managment. 2021. Vol. 14 (2), Issue 78. 0,22 

друк.арк.(всього 1,1 друк.арк) 

3. Oleksii Dniprov, Vasyl Nastyuk, Maryna Bielikova, Anatoliy Kovalenko, 

Tetiana Ridel, Legal Mechanism for Ensuring Customs Security of Ukraine, Journal of 

Security and Sustainability Issues 10(2020), no. 2, DOI 10.9770/jssi.2020.10.2(7) 0,3 

друк.арк.(всього 1,5 друк.арк) 

Навчальні посібники: 

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

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. Вид. 6-те, 

допов. та перероб. Харків: Право, 2021. 196 с., 0,08 друк. арк. 

Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Адміністративний акт / Д.В. Лученко, М.І. Бєлікова // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків : Право, 2020. Т. 5: Адміністративне право. 0,1 

друк.арк. (всього 0,2 друк.арк)  

2. Електронна демократія / А.А. Русецький, М.І. Бєлікова // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків : Право, 2020. Т. 5: Адміністративне право. 0,1 

друк.арк. (всього 0,2 друк.арк) 



 

Тези: 

Правова природа фінансових санкцій, що застосовуються Державною 

службою України з питань праці за порушення трудового законодавства. / М. І. 

Бєлікова// Актуальні проблеми правової науки: матеріали Міжнародного 

науково-практичного конгресу, м. Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року / за заг. ред. 

Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 0,2 друк.арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Висвітлено тенденції розвитку публічного адміністрування в умовах 

диджіталізації. 

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.  

- пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо надання 

можливості учасникам судового процесу брати участь у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції» (реєстр. № 5025 від 26.07.2021) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  (вх.№ 121-01-1682.) 

- пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

вимоги про обов’язкову участь особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, під час розгляду справи», реєстр № 5613  від 03.02.2021 р. 

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.  

- наукова позиція з питань порушених у зверненні судді Конституційного 

Суду України В.І. Кичун  щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частини першої статті 142 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вих. № 364-

005-16/3661 від 18.10.2021, вх.№ 125-01-1833. 

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. Панельна дискусія «Права людини в умовах цифрової трансформації 

суспільства: сучасні виклики, світові тенденції, особливості реалізації та 

захисту» (у рамках V Харківського міжнародного юридичного форуму (Харків, 

24 вересня 2021 р.) (підтверджено сертифікатом). 

2. Міжнародний науково-практичний:  Актуальні проблеми правової науки 

конгрес (м. Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року) (підтверджено сертифікатом). 

 

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

та ін.)   

 

Статті: 

1. Балакарєва І. М., Бєлікова М. І. Правова природа нормативних актів 

органів місцевого самоврядування у сфері оподаткування. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С. Г. 

Серьогіна та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. 0,5 друк. арк. 

2. T. Zholonko, O. Grebinchuk, M. Bielikova, Y. Kulynych, O. Oviechkina. 

Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies of Real 

Economy Sector . Risk Financial Managment. 2021. Vol. 14 (2), Issue 78. 11 s. 0,22 

друк. арк. (Web of Science.) 

3. Oleksii Dniprov, Vasyl Nastyuk, Maryna Bielikova, Anatoliy Kovalenko, 

Tetiana Ridel, Legal Mechanism for Ensuring Customs Security of Ukraine, Journal of 

Security and Sustainability Issues 10(2020), no. 2, 451-463, DOI 

10.9770/jssi.2020.10.2(7). 0,3 друк. арк. 

Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Лученко Д.В., Бєлікова М.І.. Адміністративний акт. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. 

Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2020. - Т. 5: Адміністративне право. С.51-53. 0,1 

друк. арк. 

2. Русецький А.А., Бєлікова М.І. Електронна демократія / // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2020. - Т. 5: Адміністративне право. 

С.334-336. 0,1 друк. арк. 

Тези: 

1. Бєлікова М.І. Правова природа фінансових санкцій, що застосовуються 

Державною службою України з питань праці за порушення трудового 

законодавства. Актуальні проблеми правової науки: матеріали Міжнародного 

науково-практичного конгресу, м. Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року / за заг. ред. 

Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С.65-68. 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.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. Вид. 6-те, 

допов. та перероб.Харків: Право, 2021. С. 65-67,128-131. 0,08 друк.арк. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 

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

базах даних Scopus, Web of Science. –  

Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies of Real 

Economy Sector / T. Zholonko, O. Grebinchuk, M. Bielikova, Y. Kulynych, O. 

Oviechkina // Risk Financial Managment.  2021. Vol. 14 (2), Issue 78. 11 s. / (Web of 

Science.) 

 

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

наукометричних базах даних.  

 Правова природа нормативних актів органів місцевого самоврядування у 

сфері оподаткування / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова. Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. Харків: 

Право, 2021. Вип. 42. 1,0 друк.арк. (Index Copernicus) 

 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. -  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

- дисертація здобувача Чернявської Яни Анатоліївни «Адміністративно-правова 

охорона лісів Національною поліцією України», представленої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.(спеціалізована вчена рада Д 08.893.03)  

- дисертація здобувача Коваля Сергія Миколайовича «Слідчий-криміналіст як 

суб’єкт інформаційного права України», представленої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право.(спеціалізована вчена рада 

Д 08.893.03) 

- дисертація здобувача Побережної Надії Петрівни «Забезпечення 

адміністративного позову як спосіб захисту прав та інтересів фізичних і 

юридичних осіб», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.(спеціалізована вчена рада Д 08.893.03) 

 

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. –  

19. Інше.  

          Керівництво науковою роботою студентів: 

- Бережна В.Р. Надання адміністративних послуг з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій в Україні: проблемні аспекти і 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


шляхи їх вирішення. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 

366-369. 

-  Білянська С.А.. Проблеми впровадження електронного урядування в 

органах місцевого самоврядування. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 

2021. С. 370-372. 

- Грекова О.О. Актуальність концепції good governance для України 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

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

практ. конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 238-40. 

- Жеребцова С.С. Система електронного декларування в Україні: 

реалії сьогодення. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 

315-317. 

- Жихарєва О.М. Особливості застосування медіації в 

адміністративному судочинстві. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 

2021. С. 103-107. 

- Зеленська К.С. Запровадження електронного суду в 

адміністративному судочинстві: вимога часу та обставин. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

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

конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 383-385. 

- Кізілова К.О. Електронне урядування як форма публічного 

адміністрування. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

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

V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 

397-399. 

- Ковтун О.О. Особливості застосування електронних доказів в 

адміністративному судочинстві. Публічне адміністрування в умовах змін та 

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

матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 

2021. С. 399-401. 

- Коломієць В.С. Електронне урядування на місцевому рівні. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 



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

конф. (20-21 травня. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 401-404. 
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