
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2021 РІК 
 

 

1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

    Спасенко Вікторія Олександрівна  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

    Кандидат юридичних наук, асистент  

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

    «Новації електронного врядування в Україні» (1,5 друк. арк.) 

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

    «Новації електронного врядування в Україні» (2,28 друк. арк.) 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано – 2,08 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка ; М-во освіти і 

науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.  Харків : Право, 2021. 392 

с. (0,4 друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Проблемні питання адміністративної відповідальності за порушення правил 

щодо карантину людей. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. 

(0,4 друк. арк.) 

2. Non-compliance with the requirements for subsoil protection: issues of 

administrative liability / Y. Zelinska, V. Spasenko. Entrepreneurship, economy and 

law. 2021.  7 (305). 1,0 друк. арк. (0,3 друк. арк.) 

3. Електронне звернення / В. В. Зуй, В. О. Спасенко. 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.). 

0,05 друк. арк. 
 

Тези:  

1. Окремі аспекти правового забезпечення дистанційного навчання в закладах 

юридичної освіти України в умовах карантинних обмежень. Scientific and 

pedagogic internship «Ways of improving the training of qualified lawyers in Ukraine 

and the EU»: Internship Proceedings (Frankfurt an der Oder February 8 – March 19 

2021.). Frankfurt an der Oder : «Baltija Publishing», 2021. (0, 25 друк. арк.) 

2. Розбудова електронної держави в Україні: окремі аспекти. 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. Харків : Право, 2021. 

(0, 25 друк. арк.) 
3. Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину 

людей. 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. (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. (0,18 друк. арк.) 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває 

розбудова України як цифрової держави, тобто держави з широким 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій у сфері публічного 

адміністрування. Важливим питанням є створення умов для подальшого 

впровадження надання адміністративних послуг онлайн, що сприятиме якісному 

і швидкому їх отриманню та дозволить оптимізувати процес взаємодії між 

громадянами і державою. Водночас серед невирішених проблем, що виникають 

при наданні адміністративних послуг в електронній формі можна виділити 

невисокий рівень використання електронного документообігу органами 

публічного адміністрування водночас з  недостатнім рівнем захисту інформації в 

системі.  

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) - 

 не здійснювала 

5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

здійснювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – не 

здійснювала. 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не здійснювала. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду  та їх 

рецензування – не здійснювала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснювала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян 



 

– відповідь на запит від Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної 

Ради України щодо пропозицій та зауважень 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) (вх. 121-01-261 від 15.02.2021 р.) (зав. 

кафедрою Гаращук В. М., доц. Зуй В. В., ас. Спасенко В. О.);  

– 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.);  

– відповідь на запит від Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної 

Ради України щодо пропозицій та зауважень щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення адміністративної відповідальності у сфері містобудівної діяльності» 

(реєстр. №5877), а також щодо законопроекту за реєстр. №5655 у частині 

відповідальності для юридичних осіб та інших суб’єктів у сфері містобудівної 

діяльності (вх. 121-01-1532 від 09.09.2021 р.) (зав. кафедрою Гаращук В. М., ас. 

Зелінська Я. С., ас. Спасенко В. О.). 

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 

1) Scientific and pedagogic internship «Ways of improving the training of qualified 

lawyers in Ukraine and the EU»: Internship Proceedings (Frankfurt an der Oder 

February 8 – March 19 2021.). Frankfurt an der Oder : «Baltija Publishing», 2021. 

2) 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. Харків: Право, 2021. 

3) 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. 

 

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

ін.):  

Підручник: 

1. Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка ; М-во освіти і 

науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.  Харків : Право, 2021. 392 

с. C. 282-287. (0,4 друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Проблемні питання адміністративної відповідальності за порушення правил 

щодо карантину людей. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №7. С. 

202-205  (0,4 друк. арк.). 



2. Non-compliance with the requirements for subsoil protection: issues of 

administrative liability / Y. Zelinska, V. Spasenko. Entrepreneurship, economy and 

law. 2021.  7 (305). P.35-40. 1,0 друк. арк. (0,3 друк. арк.) 

3. Електронне звернення / В. В. Зуй, В. О. Спасенко. 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. C. 340-341. (0,1 

друк.арк.). 0,05 друк. арк. 

Тези: 

1. Окремі аспекти правового забезпечення дистанційного навчання в закладах 

юридичної освіти України в умовах карантинних обмежень. Scientific and 

pedagogic internship «Ways of improving the training of qualified lawyers in Ukraine 

and the EU»: Internship Proceedings (Frankfurt an der Oder February 8 – March 19 

2021.). Frankfurt an der Oder : «Baltija Publishing», 2021. P. 109-112. (0, 25 друк. 

арк.) 

2. Розбудова електронної держави в Україні: окремі аспекти. 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. Харків : Право, 2021. 

С. 348-350. (0, 25 друк. арк.) 

3. Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину 

людей. 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. С. 194-197. (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. C. 113-114, 133-134. (0,18 друк. арк.) 

 

9.1. Статті, включені до наукометричних  баз даних Scopus, Web of science:  

- 

9.2. Статті, включені до інших наукометричних баз даних:  

- 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не було. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не було. 

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

стипендії/премії) – ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 

18. Які інші відзнаки отримали у звітному році : 

19. Інше.  



          1. Стажування:  

з 08 лютого по 19 березня 2021 р. пройшла науково-педагогічне стажування в 

Європейському Університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Федеративна 

Республіка Німеччина) на тему «Шляхи удосконалення підготовки 

кваліфікованих працівників в Україні та ЄС», під час якого були семінари-

тренінги, робота над науково-методичними доповідями, індивідуальна 

консультативна робота (180 годин), що підтверджено відповідним сертифікатом 

(№ LSI-81935-VIA dated 19/03/2021).  

 

          2. Керівництво науковою роботою студентів: 

1. Василюк Н. А. Концепція розвитку системи громадського здоровя: деякі 

питання. 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. С. 231-235 (0, 2 друк. арк.) 

2. Балибіна А. Р. Окремі питання дослідження булінгу в Україні. 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. Харків : Право, 

2021. С. 61-63.  (0, 2 друк. арк.) 

3. Зубчинська А. С. До питання медіації в адміністративному судочинстві. 

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. Харків : Право, 2021. 

С. 107-108.  (0, 2 друк. арк.) 

4. Фаріга Є. В. Перспективи застосування процедури медіації в 

адміністративному судочинстві. 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. Харків : Право, 2021. С. 165-167.  (0, 2 друк. арк.) 

5. Чередніченко Д. С. Деякі аспекти адміністративно-правового статусу біженців. 

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. Харків : Право, 2021. 

С. 174-175.  (0, 2 друк. арк.) 

6. Шевченко М. М. Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього 

насильства. 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. Харків : 

Право, 2021. С. 178-180.  (0, 2 друк. арк.) 

7. Власова Є. Р. Антикорупційні обмеження державних службовців: окремі 

аспекти. 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. Харків : 

Право, 2021. С. 309-311.  (0, 2 друк. арк.) 



8. Шатохін В. О. Окремі аспекти удосконалення законодавства з питань 

дисциплінарної відповідальності державних службовців. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 
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