
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2021 РІК 
1. Писаренко Надія Борисівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Докторка юридичних наук, 

доцентка, доцентка кафедри адміністративного права. 

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

«Конвенційні гарантії справедливого суду та їх застосовність в 

адміністративному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

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

«Конвенційні гарантії справедливого суду та їх застосовність в 

адміністративному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаної науково-дослідницької роботи. 

Розділи підручника, навчального посібника, статті, тези наукових 

доповідей.  

Всього опубліковано – 2,83 друк.арк. 

Статті: 

1. Типові і зразкові справи в адміністративному судочинстві: ознаки та 

особливості розгляду. у співаторстві із І. М. Баракарєвою та О. О. Марченко 

Проблеми законності. 2021. Вип. 153. С. 127–141, 0,23 друк. арк.  

2. Некоторые вопросы определения административного договора в 

Украине. Ежегодник публичного права 2021: Инструменты действия 

административных органов. Москва : Инфотропик Медиа, 2021, С. 277–290, 

0,7 друк. арк.  

Тези: 

1. До питання про підстави академічної відповідальності. Академічна 

відповідальність : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 квітня 

2021 р.). Київ : Київський регіональний центр НАПрН України, 2021, С. 103–

105, 0,2 друк. арк.  

2. До питання про застосування заходів забезпечення позову у справах, 

пов’язаних з виборчим процесом. Захист виборчих прав адміністративними 

судами в Україні : збірник матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 

1–2 липня 2021 р.). Київ, 2021, С. 241–243, 0,3 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. 0,3 

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. 6-те, допов. та перероб. Харків : 

Право, 2021, 1,1 друк. арк.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 



Визначити сферу дії статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року з метою її застосування українськими 

судами під час вирішення спорів за правилами адміністративного судочинства. 

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) 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.). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. –

 5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 

1) членкиня Науково-консультативної ради при Верховному Суді; 

2) членкиня робочої групи з розробки програми для підготовки до 

складання Єдиного фахового вступного випробування для вступу у 

магістратуру зі спеціальності «Право» (утворена при Міністерстві освіти і 

науки України); 

3) членкиня робочої групи з розробки програми для підготовки до 

Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратури зі 

спеціальності «Право» (утворена при Міністерстві освіти і науки України). 

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 наукових висновків за зверненням 

Верховного Суду та Конституційного Суду України: 

1) науковий висновок в адміністративній справі № 2-а-256/08 щодо 

застосування статті 363 Кодексу адміністративного судочинства України з 

урахуванням положень Конвенції про захист прав і основоположних свобод 

1950 р. 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

1. Національна школа суддів України, 1 лекція, лютий 2021 р. 

2. Національна школа суддів України, 1 лекція, листопад 2021 р. 

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: 



1) Міжнародна науково-практична конференція «Академічна 

відповідальність», м. Київ, 15 квітня 2021 р. 

2) Круглий стіл «Забезпечення практикоорієнтованості навчання юристів 

як невід’ємна складова реформи юридичної освіти», м. Одеса, 20 травня 2021 р. 

3) Международная конференция к 30-ю независимости Республики 

Узбекистан «Актуальные вопросы административного судопроизводства в 

Республике Узбекистан», Республика Узбекистан, г. Ташкент, 18 июня 2021 г. 

4) ІV Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративна 

юстиція в Україні: проблеми теорії та практики», «Захист виборчих прав 

адміністративними судами України», м. Київ, 1-2 липня 2021 р. 

5) ХІІ международная научно-практическая конференция по 

административному праву «Доказательства и доказывание в административном 

праве», Республика Казахстан, г. Алматы, 4-5 ноября 2021 г. 

9. Видавнича діяльність 

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, С. 45-48, 245-249, 0,3 друк. арк. (підручник всього – 24,5 друк. арк). 

Наукові статті: 

1. Типові і зразкові справи в адміністративному судочинстві: ознаки та 

особливості розгляду. Проблеми законності. 2021. Вип. 153. С. 127–141, 0,23 

друк. арк., у співаторстві із І. М. Балакарєвою та О. О. Марченко (стаття 

всього – 0,7 друк. арк.). 
2. Некоторые вопросы определения административного договора в 

Украине. Ежегодник публичного права 2021: Инструменты действия 

административных органов. Москва : Инфотропик Медиа, 2021, С. 277–290, 

0,7 друк. арк. (збірка всього – 19,3 друк. арк.). 

Тези: 

1. До питання про підстави академічної відповідальності. Академічна 

відповідальність : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 квітня 

2021 р.). Київ : Київський регіональний центр НАПрН України, 2021, С. 103–

105, 0,2 друк. арк. (збірка всього – 8,17 друк. арк.). 

2. До питання про застосування заходів забезпечення позову у справах, 

пов’язаних з виборчим процесом. Захист виборчих прав адміністративними 

судами в Україні : збірник матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 

1–2 липня 2021 р.). Київ, 2021, С. 241–243, 0,3 друк. арк. (збірка всього – 8,68 

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. 6-те, допов. та перероб. Харків : 

Право, 2021, 1,1 друк. арк. (Всього – 11,39 друк. арк.). 

9.1. Публікації у наукометричній базі даних Scopus, Web of Science. – 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, в інших 

наукометричних базах. 



1. Типові і зразкові справи в адміністративному судочинстві: ознаки та 

особливості розгляду. Проблеми законності. 2021. Вип. 153. С. 127–141, 0,23 

друк. арк., у співаторстві із І. М. Балакарєвою та О. О. Марченко (стаття 

всього – 0,7 друк. арк.). 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. − 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

1) Школик Андрій Михайлович, дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук «Адміністративно-процедурне законодавство 

в Україні: становлення та систематизація», березень 2021 р. 

2) Іванова Дар’я Андріївна, дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Адміністративно-правове регулювання 

міжнародних морських перевезень пасажирів», квітень 2021 р. 

3) Стець Олег Миколайович, дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук «Державно-службові відносини: сутнісно-понятійна 

характеристика та галузево-правова ідентифікація», травень 2021 р. 

13. Підготовка відгуків на автореферати. − 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). – 

15. Співробітництво із закордонними організаціями: 

1) автор та експерт Школи з методики викладання галузевих юридичних 

дисциплін публічно-правового циклу, яка започаткована Координатором 

проектів ОБСЄ в Україні; 

2) підготовка рекомендацій щодо реалізації Програми гостьових лекторів 

для юридичних шкіл, яка започаткована Координатором проектів ОБСЄ в 

Україні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з обладміністрацією. –  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

1) Почесна грамота Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за сумлінну працю  і з нагоди 50-ти річчя з дня народження 

та  25  річчям педагогічної діяльності. 

2) Грамота Міністерства освіти і науки України. за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та 

плідну науково-педагогічну діяльність.  

 

 

Д. ю. н., доцентка кафедри                       Н. Б. Писаренко 

адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

адміністративного права 

Протокол № 3 від 16 листопада 2021 р. 

 
 



-- 
 


