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ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 РІК 
 

1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Марченко Олена Олександрівна  

2.  Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

    Кандидат юридичних наук, старший викладач. 

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

«Складні адміністративні справи», 1,5 друк. арк. 

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

«Складні адміністративні справи»,  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 – 2,28  друк. арк. 

          Статті: 

1. Балакарєва І. М., Марченко О.О., Писаренко Н.Б. Типові і зразкові 

справи в адміністративному судочинстві: ознаки та особливості розгляду. 

Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. А. П. Гетьман. Х.: Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021.  Вип. 153, 0,23 друк. арк. 

2. Марченко О.О. Правила формулювання позовних вимог при зверненні 

приватної особи до адміністративного суду. Юридичний науковий 

електронний журнал : електрон. наук. фахове видання юрид. фак-ту 

Запорізьк. нац. ун-ту. 2021. № 10, 0,8 друк. арк. 

        Тези:  

    1. Марченко О.О. Позовна заява як форма звернення до адміністративного 

суду. Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ 

столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 

15–16 жовтня 2021 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 2021, 0,25 друк.арк. 

2. Марченко О.О. Підготовче засідання у провадженні з розгляду 

адміністративної справи. Юридична наука України: історія, сучасність, 

майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Харків, 5-6 листопада 2021 р. Харків : Східноукраїнська наукова юридична 

організація, 0,25 друк.арк. 

Підручники та навчальні посібники: 

1.Адміністративне право : підручн. / Ю. П. Битяк кер. авт. кол., І. М. 

Балакарєва, І. В. Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків : Право, 2021, 

0, 5 друк. арк. 
2. 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. З опорою на законодавство станом на 1 квіт. 2021 р. 

Харків: Право, 2021, 0,25 друк. арк. 

      4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

      У ході виконання науково-дослідної роботи висвітлено проблему 

зумовленості процесуальної форми розгляду адміністративної справи 

ступенем її складності, розкрито особливості позовного провадження, 

з’ясовано проблеми застосування адміністративними судами окремих 

приписів Кодексу адміністративного судочинства України, а також 

сформульовано пропозиції щодо їх подолання.  

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 Заукону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку із 

прийняттям Закону України «Про державний екологічний контроль» за 

реєстраційним № 5414 від 22.04.2021 р. (вх. № 121-01-782 від 30.04.2021 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.  

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. Презентація підручника з конституційного права, підготовленого за 

сприяння Координатора пректів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством 

освіти і науки України та провідними правничими школами, 17 червня 2021 

р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Конституція 1996 

року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму», Київ, 

24 червня 2021 р. 

3. «Європейські цінності і конституційне правосуддя», VI Харківський 

міжнародний юридичний форум, м. Харків, 20 вересня 2021 р. 

          4. «Бізнес і права людини: пошук стійких моделей», VI Харківський 

міжнародний юридичний форум, м. Харків, 21 вересня 2021 р. 



5. Конституційний салон «Антидискримінація», VI Харківський 

міжнародний юридичний форум, м. Харків, 22 вересня 2021 р. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та 

напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів, 15–16 жовтня 

2021 р. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука 

України: історія, сучасність, майбутнє», м. Харків, 5-6 листопада 2021 р. 

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

тези та ін.)   

Статті: 

1.Балакарєва І. М., Марченко О.О., Писаренко Н.Б. Типові і зразкові 

справи в адміністративному судочинстві: ознаки та особливості розгляду. 

Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. А. П. Гетьман. Х.: Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021.  Вип. 153, С. 81-91, 0,23 друк. арк. 

2.Марченко О.О. Правила формулювання позовних вимог при 

зверненні приватної особи до адміністративного суду. Юридичний науковий 

електронний журнал : електрон. наук. фахове видання юрид. фак-ту 

Запорізьк. нац. ун-ту. 2021. № 10, 0,8 друк. арк. 

 Тези:  

         1. Марченко О.О. Позовна заява як форма звернення до 

адміністративного суду. Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної 

науки у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 15–16 жовтня 2021 р. Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2021. С. 77-80, 0,25 друк.арк. 

     2. Марченко О.О. Підготовче засідання у провадженні з розгляду 

адміністративної справи. Юридична наука України: історія, сучасність, 

майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Харків, 5-6 листопада 2021 р. Харків : Східноукраїнська наукова юридична 

організація, 0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

     1. Адміністративне право : підручн. / Ю. П. Битяк кер. авт. кол., І. М. 

Балакарєва, І. В. Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків : Право, 2021, 

С. 256-260, 245-250, 0, 5 друк. арк. 

     2. 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. З опорою на законодавство станом на 1 квіт. 2021 р. 

Харків: Право, 2021. С. 135-138, 150-152, 0,25 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 даних. 

Index Copernicus International : 

1.Балакарєва І. М., Марченко О.О., Писаренко Н.Б. Типові і зразкові 

справи в адміністративному судочинстві: ознаки та особливості розгляду. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html


Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. А. П. Гетьман. Х.: Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021.  Вип. 153, С. 81-91, 0,23 друк. арк. 

2.Марченко О.О. Правила формулювання позовних вимог при 

зверненні приватної особи до адміністративного суду. Юридичний науковий 

електронний журнал : електрон. наук. фахове видання юрид. фак-ту 

Запорізьк. нац. ун-ту. 2021. № 10, 0,8 друк. арк. 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. -  

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., ст. викладач кафедри      О.О. Марченко 

 адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

 Протокол № 3 від 16 листопада 2021 р.  

 

 


