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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

    Зелінська Яна Сергіївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

    Кандидат юридичних наук, доцент, асистент  

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

    «Загальнотеоретична характеристика категорії зловживання процесуальними      

правами» (1,5 друк. арк.) 

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

    «Загальнотеоретична характеристика категорії зловживання процесуальними      

правами»  (2,55 друк. арк.) 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано – 2,35 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Зловживання процесуальними правами у адміністративному 

судочинстві: теоретичні та практичні аспекти. Юридичний  бюлетень. 2020. № 

15. 185 с. (0,5 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). 104 р. 1,0 друк. арк. (0,3 друк. арк.) 

3. Юридична природа категорії зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві. Актуальні проблеми держави та права. 

2021.Вип. 91. 236. (0,4 друк. арк.) 

4. Адміністративне правопорушення (проступок).Електронна держава / Я. 

С. Зелінська, О. Б. Червякова. 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. 960 с. (0,25 друк.арк.) 

Тези:  

1. Окремі питання адміністрування закладів вищої освіти в Україні 

юридичного спрямування. 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. 130 р. (0, 25 друк. арк.) 

2. Щодо впливу зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві на розумні строки розгляду справи. 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. 509 с.  (0, 25 друк. арк.) 

3. Деякі аспекти реалізації процесуальних прав в адміністративному 

судочинстві у «ковідному» світі. 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 с. (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. (0,15 друк. арк.) 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Дослідження юридичної природи зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві має важливе теретичне та практичне значення. 

Простежуючи співвідношення принципів добросовісності та неприпустимості 

зловживання процесуальними правами, необхідно наголосити на позитивній меті 

зазначених принципів. Позитивна мета лежить як в основі принципу 

добросовісності,  так і в основі принципу неприпустимості зловживання 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві, які сприяють 

добросовісному використанню процесуальних прав учасниками адміністративної 

справи. У свою чергу, це сприяє встановленню всіх фактичних обставин 

адміністративної справи і, як результат, сприяє досягненню завдання 

адміністративного судочинства – справедливого, неупередженого та своєчасного 

вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. У даному 

аспекті важливості набуває протидія явищу зловживання процесуальними 

правами. Наявність зловживання процесуальних прав в адміністративному 

судочинстві сприяє нівелюванню принципів добросовісності та неприпустимості 

зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві. 

 

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: 
1.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.);  

2.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.):  

 

Наукові статті: 

1. Зловживання процесуальними правами у адміністративному 

судочинстві: теоретичні та практичні аспекти. Юридичний  бюлетень. 2020. № 

15. С. 71-78 (0,5 друк. арк.) (фахове видання). 



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.) (фахове видання). 

3. Юридична природа категорії зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві. Актуальні проблеми держави та права. 

2021.Вип. 91. С. 63-68. (0,4 друк. арк.) (фахове видання). 

4. Адміністративне правопорушення (проступок).Електронна держава / Я. 

С. Зелінська, О. Б. Червякова. 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. 43-44, С. 336-337 (0,25 друк.арк.) 

Тези наукових виступів: 

1. Окремі питання адміністрування закладів вищої освіти в Україні 

юридичного спрямування. 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. 40-44. (0, 25 друк. арк.) 

2. Щодо впливу зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві на розумні строки розгляду справи. 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. 46-49  (0, 25 друк. арк.) 

3. Деякі аспекти реалізації процесуальних прав в адміністративному 

судочинстві у «ковідному» світі. 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. 69-73. (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. 126-129. (0,15 друк. арк.) 

 

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

9.2. Статті, включені до інших наукометричних баз даних:  

1.Зловживання процесуальними правами у адміністраивному судочинстві: 

теоретичні та практичні аспекти. Юридичний  бюлетень. 2020. № 15. С. 71-78. 

(0,5 друк. арк.) (фахове видання, Index Copernicus). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання  

Науково-практичний журнал «Світ науки та освіти» 

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. Сертифікат. Отримала сертифікат від 07 грудня 2020 року 

(реєстраційний номер 280), виданий Київським національним економічним 

університетом імені Вадима Гетьмана, про знання англійської мови на рівні В2. 

 

3. Атестат. Отримала атестат про присвоєння вченого звання доцента 

(рішення вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого від 25 червня 2021 року, протокол № 12). 

4. Була рецензентом у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.086.012, створеної 

для проведення разового захисту дисертації Полях Наталії Анатоліївни на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 

081 «Право», захист якої відбувся 16 лютого 2021 року. 

5. Керівництво науковою роботою студентів: 

1. Гальченко С. О., Котенко Б. В., Терещенко Д. О.  Адміністративно-

правовий статус іноземців. Економіка. Фінанси. Право. 2021. №. 5 (1). С.  30-36. 

(0, 4 друк. арк.) 
2. Галай М. М., Косяк І. В.  Публічний інтерес в адміністративному праві. 

Економіка. Фінанси. Право. 2021. №. 5 (1). С.  37-40. (0, 4 друк. арк.) 

3. Пазинич Р. В. Чи є коронавірус SARS-COV-2 загрозою для 

інформаційної безпеки України. 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. 278-280 (0, 2 друк. 

арк.) 

4.Семенченко Т. В.  Адміністративне судочинство в умовах пандемії. 

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. 291-296 (0, 2 друк. арк.) 



5.Тараненко В.О.  Щодо доцільності обмеження права на свободу 

пересування в період пандемії коронавірусної хвороби SARS-COV-2. 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. 302-305 (0, 2 друк. арк.) 

6.Макаренко Н. А. Деякі аспекти провадження у справах щодо реалізації 
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