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

"Пріоритетні напрямки контролю в окремих сферах публічного 

адміністрування» (2,0 друк.арк.) 

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

"Пріоритетні напрямки контролю в окремих сферах публічного 

адміністрування» (2,0 друк.арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано – 3, 55 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, 2021. 

1,3 друк. арк.  

Наукові статті: 

1. Yaroshenko O. M., Harashchuk V. M., Moskalenko O. V., Melnychuk N. 

O., Burniagina Y. M. The impact of the global financial crisis on the legal 

regulation of labor migration. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39, Iss. 

9. DOI:10.25115/eea.v39i9.5692. Текст: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/vi

ew/5692 (заг.1,6 друк.арк. авторський внесок 0,6 друк.арк.)  
Тези:  

1.  Становлення митного контролю в Україні. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(10-11 грудня 2020 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 36. 

Редкол.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, Є. О. Алісов, В. М. Гаращук, В. Я. 

Настюк, Ю. В. Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 14-15. 0,2 друк. 

арк. 

2. Деякі питання, пов’язані із забезпеченням митної безпеки в 

контексті розвитку інституту партнерства між митною адміністрацією та 

підприємництвом. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 квітня 

2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692


Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 37. Редкол.: А. П. Гетьман, Ю. 

П. Битяк, Є. О. Алісов, В. М. Гаращук, В. Я. Настюк, Ю. В. Мех та ін. Харків: 

Друкарня Мадрид, 2021. С. 10-12. 0,25 друк.арк. 

3. Цілі адміністративного права в Україні: сучасний погляд // 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами V Міжнар. 

наук.‑ практ. конф. (м. Харків, 20–21 трав. 2021 р.) : електрон. наук. вид. 

[Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. 

права, Каф. адміністр. права та адміністр. діяльності ; уклад.: Н. П. Матюхіна, 

М. С. Ковтун, С. А. Федчишин.-Харків : Право, 2021. – 509 с. – Режим 

доступу: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828 0,25 друк. арк. 

4. Державне управління в період пандемії COVID-19: чи всі 

проблеми охоплені? // Права людини в «ковідному» світі: збірник наукових 

статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-

практичної конференції (14 травня 2021 року). Харків: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2021. 340 c. 0,3 друк. арк. 

5. З історії розбудови поліцейської освіти на вітчизняни: XVIII –

початок  XX ст. // Донецький юридичний інститут МВС України: освітні 

традиції перевірені часом: матеріали  Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Маріуполь, 28 квітня 2021 року). Донецький юридичний 

інститут МВС України. К. ТОВ «Компанія ВАІТЕ, 2021. 442 0,25 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / 

Ю. П. Битяк [та ін.] .  6-те вид., допов. та перероб. з опорою на законодавство 

станом на 1 квіт. 2021 р.  Харків : Право, 2021. 196 с. 0,4 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У 2021 рр. наукові дослідження проводились згідно цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні», 

науковий напрямок - «Проблеми формування правової держави та 

народовладдя (історія, теорія, практика». "Пріоритетні напрямки контролю в 

окремих сферах публічного адміністрування».  

Основні напрями розробок стосувались адміністративно-правового 

статусу громадян України, форм та методів публічного адміністрування, 

державного управління, правових засад діяльності державної служби та 

органів виконавчої влади, розвитку митного законодавства, удосконалення 

адміністративного примусу та адміністративної відповідальності, 

адміністративного процесу та засад адміністративного судочинства, 

оптимізації контролю та нагляду в державному управлінні. На основі 

проведених досліджень друкувались статті, тези наукових доповідей, 

повідомлення тощо.  

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 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828


– експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України (№ 04-27/3-2020/203606 від 06.11.2020) (вх.121-01-

1755 від 06.11.2020 р.). 

– зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого на 

проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи в 

адміністративному провадженні» (реєстр. № 4326) № 04-27/3-2020/208630 від 

11.11.2020) (вх. 121-01-1796 від 12.11.2020 р.).  

– пропозиції та зауваження на звернення Комітету з питань 

правоохоронної діяльності  щодо надання наукового висновку про проект 

Закону України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів 

до неї» (реєстр №4335) та про внесення змін до  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (вих. № 04-27/3-2020/218981 від 

24.11.2020р.) (вх.№ й21-01-–1877 від 25.11.2020р.). 

– зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого на 

проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення порядку та ступеню відповідальності за 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель (реєстр. № 4387) (вх. 

121-01-1878 від 01.12.2020 р.). 

– позиція фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо застосування 

окремих нормативно-правових актів (вих.№ 14968/09/11-2020 від 02.12.2020) 

(вх. № 125-01-1937 від 03.12.2020) . 

– висновок фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо проекту Кодексу 

України про адміністративні проступки  (№10002/11.1.2/33-20 від 02.12.2020) 

(вх.№125-0101942 від 04.12.2020). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України Про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення  щодо регламентації запиту у кримінальному 

провадженні (реєстр № 4481 від 10.12.2020 р.) (вих. №04-27/3-2020/237962 від 

11.12.2020) (вх. № 121-01-2002 від 14.12.2020р.). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про державну 

політику перехідного періоду» (проект за станом на 17 грудня 2020) (вх.№ 

125-01.20). 

– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони 

розміщення реклами на автошляхах (реєстр. № 4534) (вих. № 04-27/3-

2020/249638 від 23.12.2020)  (вх. № 121-01-2103 від 23.12.2020.) 

– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за неподання або несвоєчасне подання суб'єктом 



господарювання відомостей про свої відокремлені підрозділи» (реєстр № 4289 

від 30.12.2020 р.) (вих.№ 04-27/3-2020/252384 від 28.12.2020 р.) (вх. № 121-01-

2141 від 29.12.2020р.). 

– зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  (реєстр. № 4540) 

(вих.№ 04-27/3-2020/1257 від 04.01.2021)  (вх. 121-01-11 від 05.01.2021 р.) 

– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності за порушення вимог законодавства про ринок деревини» 

(реєстр. № 4275) (№ 04-27/3-2020/201393 від 04.11.2020) (вх. № 121-01-13 від 

05.01.2021р.). 

– експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України (вих. №04-27/3-2021/4766 від 11.01.2021 р.) (вх. № 

121-01- 48 від 12.01.2021 р.). 

– пропозиції та зауваження фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проєкт 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог 

законодавства України про захист рослин» (раєстр № 4602) (вих. №04-27/3-

2021/22010 від 27.01.2021) (вх. № 212-01-150). 

– пропозиції та зауваження фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо 

проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо 

вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та 

неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (реєстр № 4651), 

поданий Президентом України (вих. № 04-27/3-2021/26041 від 01.02.2021) (вх.  

№ 212-01-194 від 04.02.2021). 

– пропозиції та зауваження фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо 

проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у зв’язку з ухваленням  змін до деяких 

положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо підвищення 

ефективності досудового розслідування)» (реєстр № 5016), поданий народним 

депутатом України В.В. Крейденком (вих. № 04-27/3-2021/36583 від 

09.02.2021) (вх.  № 121-01-234 від 09.02.2021). 

– пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розмірів оплати 

штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші 



правопорушення» (реєстр. №5013) (вих. № 04-27/3-2021/40672 від 11.02.2021) 

(вхід. 121-01-261  від 15.02.2021) . 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення 

змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог 

дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя" (раєстр. № 5069 від 

15.02.2021) (№ 04-27/3-202150190 від 18.02.2021) (вх. № 121-01-297 від 

18.02.2021р.). 

– експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України до проекту Закону України "Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім 

особам" (вих. № 04-27/3-2021/70373 від 01.03.2021) (вх.№ 121-01-399 від 

03.03.2021). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із 

внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації 

доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати                      

одноразового збору до бюджету" (вих. № 04-27/3-2021/75220 від 03.03.2021) (вх. 

№ 121-01-402 від 03.03.2021). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із 

внесенням змін до Податкового кодексу України щодо запровадження 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати                      

одноразового збору до бюджету" (вих. № 04-27/3-2021/95802 від 17.03.2021) (вх. 

№ 121-01-499 від 18.03.2021). 

– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо використання 

електронних доказів» (реєстр. № 5060) (№ 04-27/3-2021/106097 від 25.03.2021) 

(вх. № 121-01-564 від 26.03.2021р.). 

– 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 (вих. № 04-27/3-2021/300266 від 27.09.2021р.) (вх.№ 121-01-

1682 від 28.03.2021 р.). 

– експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності 



Верховної Ради України (вих. №04-27/3-2021/135713 від 20.04.2021 р).; (вх. № 

121-01- 720 від 21.04.2021 р.). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку із 

прийняттям Закону України «Про державний екологічний контроль» реєстрац. 

№ 5414 від 22.04.2021 р. (вих. № 04-27/3-2021/147205 від 29.04.2021) (вх. № 

121-01-782 від 30.04.2021 р.). 

– зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» (реєстр. № 5488 

від 13.05.2021 р.) (вх. № 121-01-893 від 19.05.2021 р.).  

– відповідь на звернення Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень 

вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні 

правопорушення (вих.№04-27/3-2021/162356 від 19.05.2021) (вх. №121-01-900 

від 19.05.2021). 

– зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» (реєстр. № 5488 

від 13.05.2021 р.) (вх. № 121-01-893 від 19.05.2021 р.). 

– пропозиції та зауваження до проекту  Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції» (вих. 04-27/3-2021/ 162356 від 19.05 2021) (вх. 121-01-951 від 

26.05.2021). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо започаткування реальної судової 

реформи в частині забезпечення єдності судової практики та рівності 

учасників судових проваджень перед законом» (реєстр. № 5565 від 26 травня 

2021 р.) (вих.04-27/3-2021/175787 від 31.05.2021) (вх. № 121-01-1003 від 

02.06.2021). 

– 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). (вих. № 04-27/3-

2021/187255 від 08.06.2021) (вх. № 121-01-1065 від 10.06.2021р.). 

– пропозиції та зауваження на звернення Комітету з питань 

правоохоронної діяльності щодо оцінки проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав 

(реєстр. №5643) (вих. № 04-27/3-2021/200570 від 17.06.2021) (вх. № 121-01-

1110 від 18.06.2021р.). 

– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 



кодексу України для реалізації положень Закону України «Про право на 

цивільну вогнепальну зброю» (вих.№ 04-27/3-2021/217285 від.02.07.2021) 

(вх.№ 121-01-1158 від 02.07.2021р..) 

– відповідь на звернення Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України щодо оцінки проекту Закону України “Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові 

об’єкти” (вих№04-27/3-2021/221077 від 06.07.2021) (вх. №121-01-1193 від 

07.07.2021р.). 

– пропозиції та зауваження до проекту  Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у 

заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил 

зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів» (реєстр. No 5798 від 

16.07.2021 р.). 

– висновок щодо проекту Закону «Про внесення змін до Прикінцевих 

положень Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи» (реєстр. № 5797 від 26 

липня 2021 р.). 

– пропозиції та зауваження з приводу внесення змін до Митного Кодексу 

України у зв'язку внесення змін до Митного кодексу України з метою 

врегулювання питання адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил, а саме застосування такого стягнення як безоплатне вилучення 

(конфіскація). (вих. № 69д9/9-2021/256919 від 05.08.2021)  (вх. № 121-01-1363). 

– пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду 

(контролю)» (реєстр. № 5838) (вхід. 121-01-1385 від 10.08.2021 р.). 

– пропозиції та зауваження до проекту  Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у 

заходах контролю за безпекою дорожнього руху » (реєстр. No 5798-1 від 

03.08.2021 р.). (вих. №04-27/3-2021/ 264900 від 17.08.2021) (вх. № 121-01-1418 

від 19.08.2021р.). 

– пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України  «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері 

містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877 від 01.09.2021), а також щодо 

законопроекту за реєстр. № 5655 у частині відповідальності для юридичних 

осіб та інших суб’єктів у сфері містобудівної діяльності (вих. № 04-27/3-

2021/280383 від 08.09.2021) (вхід. 121-01-1532  від 09.09.2021). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності водіїв транспортних засобів за спричинення шкоди здоров’ю 

потерпілого» (реєстр. № 5776), поданий народним депутатом України 



Божиком В.І. (вих. № 04-27/3-2021/298015 від 24.09.2021р.) (вхід. 121-01-1657 

від 24.09.2021 р.). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з 

питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України" (реєстр. №56105) (вих. № 04-27/3-2021/305690 

від 01.10.2021) (вхід. 121-01-1719  від 04.10.2021). 

– науково-правова позиція з приводу питання чи мають працівники 

Державної митної служби України бути віднесені до числа працівники 

правоохоронних органів від 21.10.2021   № 3-р (ІІ) / 2021 (вих. № 31/4-69ВИХ-

21 від 07.10.2021)  (вх. № 125-01-1783.) 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

відповідальності за порушення у сферах електронних комунікацій та 

радіочастотного спектра» (реєстр. № 6185 від 18.10.2021) (вих. № 04-27/3-

2021/326041 від 22.10.2021) (вх. № 121-01-1858 від 22.10.2021). 

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 – при написання роз’яснень, 

висновків, експертних оцінок проводилися узагальнення практики з обраних 

питань. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів  
  – Відповідь на запит від Харківської обласної прокуратури щодо роз’яснень  

щодо відмежування порушення встановлених правил охорони надр (ч. 1 ст. 

240 КК України), порушення встановлених правил використання надр (ч. 2 ст. 

240 КК України) від невиконання правил охорони надр (вх. 125-01-696 від 

19.04.2021 р.) (зав. кафедрою Гаращук В. М., ас. Зелінська Я. С., ас. Спасенко 

В. О.);  

–  Науковий висновок по запиту керівника Закарпатської обласної 

прокуратури Д. І. Казака щодо розмежування кваліфікації неправомірних 

діянь у вигляді ненадання, не повного надання інформації та запит журналіста 

або відмові у її наданні, передбачених законодавством про адміністративну та 

кримінальну відповідальність. 

– Роз’яснення на запит Харківської обласної прокуратури (вих. № 09/2/1-

6419вих-21 від 12.04.2021) (вхід. 125-01-696  від 16.04.2021).  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного 

Суду  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. VІІ Міжнародної науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів», 10-11 грудня 2020 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

2. IX Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики», 15-16 квітня 2021 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні традиції 

перевірені часом», 28 квітня 2021 р., Донецький юридичний інститут МВС 

України, м. Маріуполь. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Права людини в 

«ковідному» світі», 14 травня 2021 р., м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого.  

5. V Міжнар. наук.-практ. конф «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 20–21 

трав. 2021 р., .м. Харків.  

6. Kharkiv International Legal Forum. Панельна дискусія «Права людини в 

умовах цифрової трансформації суспільства: сучасні виклики. Світові 

тенденції. Особливості реалізації і захисту», 24 вересня 2021 р., Харків. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна політика у 

сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика», НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. В.В. Сташиса, Харків, 2021 р. 

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

ін.):  

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, 2021. 

1,3 друк. арк.  

Наукові статті: 

1. Yaroshenko O. M., Harashchuk V. M., Moskalenko O. V., Melnychuk N. 

O., Burniagina Y. M. The impact of the global financial crisis on the legal 

regulation of labor migration. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39, Iss. 

9. DOI:10.25115/eea.v39i9.5692. Текст: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/vi

ew/5692 (заг.1,6 друк.арк. авторський внесок 0,6 друк.арк.)  
Тези:  

1.  Становлення митного контролю в Україні. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(10-11 грудня 2020 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 36. 

Редкол.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, Є. О. Алісов, В. М. Гаращук, В. Я. 

Настюк, Ю. В. Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 14-15. 0,2 друк. 

арк. 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692


2. Деякі питання, пов’язані із забезпеченням митної безпеки в 

контексті розвитку інституту партнерства між митною адміністрацією та 

підприємництвом. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 квітня 

2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
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