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ЗА 2021 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
     Зуй Валентина Василівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
     Кандидат юридичних наук,  доцент, доцент кафедри.  

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

 «Адміністративна відповідальність: загальні положення та перспективи 

розвитку», 1,5 друк. арк. 

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

  «Адміністративна відповідальність: загальні положення та перспективи 

розвитку» 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:  4,7 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. 392 

с. 1,7 друк. арк. 

Велика українська юридична енциклопедія: 

 1. Адміністративний кодекс УРСР / В. В. Зуй // 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. 59-62. 0,1 

друк. арк. 

 2. Кабінет Міністрів України / В. В. Зуй // 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. 390-392. 0,15 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.С. 340-341. 0,1 

друк.арк. 0,05 друк. арк. 

 Статті: 

1. Співвідношення понять «захист і охорона суб’єктивних публічних прав» 

та «відповідальність за порушення суб’єктивного публічного права». Київ. 

Актуальні проблеми держави і права. Вип. 89. 2021. 0,5 друк. арк.  

2. Shevchuk O., Zui V., Kompaniiets I., Martynovskyi V., Matat Y. Public-

private partnerships in the healthcare sphere: legal models in Ukraine and foreign 



 

 

countries. AMAZONIA  INVESTIGA. Том 10. Випуск 37. 2021. 1,5 друк. арк. (Web 

of Science). 0,3 друк. арк. 

3. Shevchuk O., Zui V., Maryniv I., Davydenko S., Mokhonchuk S. Human 

Right to Internet Access in Healthcare in the «Right to Health Concept»: Legal Issues. 

EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Volume 10. Issue 2. 

2021. 1,5 друк. арк. (Web of Science). 0,3 друк. арк. 

Тези: 

 1. Притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності 

як інструмент захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері 

публічного адміністрування. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за 

матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2021 р.) Харків: 

Право, 2021. 0,2 друк. арк. 

2. Реалізація суб’єктивних публічних прав учасників адміністративних 

відносин в рамках поширення короновірусної інфекції. Права людини в 

«ковідному світі»: зб. наук. статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 травня 2021 р.) Харків: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2021. 0,2 друк. арк. 

3. Викладання адміністративного права в системі вищої юридичної освіти в 

Україні: стан та перспективи. Legal education in Ukraine and EU countries: 

challenges and ways of improving: scientific and pedagogic internship (December 28, 

2020. Riga, Latvia). 0,2 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

  1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. Вид. 6-те вид., допов. та перероб. З 

опорою на законодавство станом на 1 квіт. 2021 р. Харків: Право, 2021. 196 с. 1,0 

друк. арк.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Досліджено ознаки та правові засади адміністративної відповідальності, 

адміністративно-деліктне законодавство. Розглянуто підстави адміністративної 

відповідальності, відмежування адміністративних правопорушень від 

кримінальних, дисциплінарних і цивільно-правових правопорушень, сутність 

видів адміністративних стягнень, що застосовуються до суб’єктів 

адміністративних правопорушень, загальні правила та строки накладення 

адміністративних стягнень, запропоновано внесення змін до чинного 

законодавства щодо підвищення адміністративної відповідальності фізичних 

осіб.   

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. 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” 

(реєстр. № 5703) (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В.). 



 

 

2. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України 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) (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., ас. Спасенко В.О.). 

3. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу про 

адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових 

осіб органів державного нагляду (контролю)» (реєстр. № 5838) (проф. Гаращук 

В.М., доц. Зуй В.В., ас. Балакарєва І.М.). 

4. Підготовлено пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради 

України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до статті 124 Кодексу 

про адміністративні правопорушення щодо відповідальності водіїв транспортних 

засобів за спричинення шкоди здоров’ю потерпілого» (реєстр. № 5776) (проф. 

Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., ас. Балакарєва І.М.). 

 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: – 

5.3. 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. V Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 20-21 травня 2021 р., м. Харків. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Права людини в 

«ковідному» світі», Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 14 травня 2021 р., м. Харків. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

 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. 392 

с. С. 261-287. 1,7 друк. арк.  



 

 

 Велика українська юридична енциклопедія: 

 1. Адміністративний кодекс УРСР / В. В. Зуй // 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. 59-62. 0,1 

друк. арк. 
 2. Кабінет Міністрів України / В. В. Зуй // 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. 390-392. 0,15 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. С. 340-341. 0,1 

друк.арк. 0,05 друк. арк. 

 Статті:  

1. Співвідношення понять «захист і охорона суб’єктивних публічних прав» 

та «відповідальність за порушення суб’єктивного публічного права». Київ. 

Актуальні проблеми держави і права. Вип. 89. 2021. С. 22-27. 0,5 друк. арк.  

2. Shevchuk O., Zui V., Kompaniiets I., Martynovskyi V., Matat Y. Public-

private partnerships in the healthcare sphere: legal models in Ukraine and foreign 

countries. AMAZONIA  INVESTIGA. Том 10. Випуск 37. С. 168-179. 1,5 друк. арк. 

(Web of Science). 0,3 друк. арк. 

3. Shevchuk O., Zui V., Maryniv I., Davydenko S., Mokhonchuk S. Human 

Right to Internet Access in Healthcare in the «Right to Health Concept»: Legal Issues. 

EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Volume 10. Issue 2. 

2021. P. 286-300. 1,5 друк. арк. (Web of Science). 0,3 друк. арк. 

Тези: 

 1. Притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності 

як інструмент захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері 

публічного адміністрування. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за 

матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2021 р.) Харків: 

Право, 2021. С. 293-296. 0,2 друк. арк. 

2. Реалізація суб’єктивних публічних прав учасників адміністративних 

відносин в рамках поширення короновірусної інфекції. Права людини в 

«ковідному світі»: зб. наук. статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 травня 2021 р.) Харків: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2021.С. 78-82. 0,2 друк. арк. 

3. Викладання адміністративного права в системі вищої юридичної освіти в 

Україні: стан та перспективи. Legal education in Ukraine and EU countries: 

challenges and ways of improving: scientific and pedagogic internship (December 28, 

2020. Riga, Latvia). С. 58-62. 0,2 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 вид., допов. та перероб. З 

опорою на законодавство станом на 1 квіт. 2021 р. Харків: Право, 2021. 196 с. С. 

С. 44-49, 96-107. 1,0 друк. арк.  

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science:  

 1. Shevchuk O., Zui V., Kompaniiets I., Martynovskyi V., Matat Y. Public-

private partnerships in the healthcare sphere: legal models in Ukraine and foreign 

countries. AMAZONIA  INVESTIGA. Том 10. Випуск 37. С. 168-179. 1,5 друк. арк. 

(Web of Science). 0,3 друк. арк. 

 2. Shevchuk O., Zui V., Maryniv I., Davydenko S., Mokhonchuk S. Human 

Right to Internet Access in Healthcare in the «Right to Health Concept»: Legal Issues. 

EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Volume 10. Issue 2. 

2021. P. 286-300. 1,5 друк. арк. (Web of Science). 0,3 друк. арк. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах:  

 1. Співвідношення понять «захист і охорона суб’єктивних публічних прав» 

та «відповідальність за порушення суб’єктивного публічного права». Актуальні 

проблеми держави і права. Вип. 89. 2021. С. 22-27. 0,5 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: – 

19. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях:  

1. Баган Є.І. Поліцейські превентивні заходи та інші заходи примусу. 

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]. 

Харків: Право, 2021. С. 59-61.     

2. Візіров С.А. Окремі питання функціонування системи надання 

безоплатної правової допомоги 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. [Електронний ресурс]. Харків: Право, 2021. С. 72-75.     



 

 

3. Гетманчук А.В. Основні аспекти реалізації дискреційних повноважень 

суб’єктами публічного адміністрування. 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]. Харків: Право, 2021. С. 78-80.     

4. Бережна В.Р. Надання адміністративних послуг з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій в Україні: проблемні аспекти і 

шляхи їх вирішення. 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]. Харків: Право, 2021. С. 366-368.   

5. Острогляд Д.А. Електронна петиція як форма звернення громадян до 

органів публічного адміністрування. 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]. Харків: Право, 2021. С. 416-419.   

6. Боняк С.Ю. Суб’єкти публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров’я. 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. 222-226. 

Здійснюю керівництво постійно діючим студентським гуртком з 

адміністративного права для студенті Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України. 

20. Інше 

1. Стажування: 

У період з 16  листопада по 28 грудня 2020 р. приймала участь у 

професійних відносинах з колегами Куявського університету у Влоцлавеку 

(Республіка Польща) пройшла науково-педагогічне стажування на тему 

«Юридична освіта в Україні та країнах ЄС: суперечності та шляхи 

вдосконалення» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин) 

(Сертифікат № LSI-162818-KSW від 28.12.2020). За результатами конференції  

опубліковані тези.  

2. Підвищення кваліфікації: 

 З 2 листопада 2020 року по 28 січня 2021 року підвищувала кваліфікацію 

за курсом «Методичні основи викладання юридичних дисциплін в закладах 

вищої освіти» у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національно-

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в обсязі 6 

кредитів (180 годин) (Свідоцтво  реєстраційний номер ПК 36627007/200002-21 

від 28 січня 2021 р.). 

 

К.ю.н., доцент  кафедри                       В. В. Зуй 

  адміністративного права 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

Протокол № 3 від 16 листопада 2021 р. 


