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Звіт 

кафедри адміністративного права з науково-дослідної роботи 

за 2021 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

 В звітному році наукові дослідження кафедри проводились згідно цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні», 

науковий напрямок кафедри «Проблеми формування правової держави та 

народовладдя (історія, теорія, практика», науковий керівник – член-кореспондент 

Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Гаращук В.М. 

Основні напрями розробок стосувались адміністративно-правового статусу 

громадян України, форм та методів державного управління, правових засад 

діяльності державної служби та органів виконавчої влади, розвитку митного 

законодавства, удосконалення адміністративного примусу та адміністративної 

відповідальності, адміністративного процесу та засад адміністративного 

судочинства, оптимізації контролю та нагляду в державному управлінні. На основі 

проведених досліджень друкувались статті, тези наукових доповідей, 

повідомлення тощо.  

1.2. Склад кафедри (викладачі, які працюють на повну ставку), їх 

науковий ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково 

вказати публікації (монографії, статті, тези) кожного викладача.  

1. Гаращук В.М.,  д.ю.н., професор 

«Пріоритетні напрямки контролю в окремих сферах публічного 

адміністрування», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 3,55 друк. арк. 
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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. 1,3 

друк. арк.  

Статті: 

1. Yaroshenko O. M., Harashchuk V. M., Moskalenko O. V., Melnychuk N. 

O., Burniagina Y. M. The impact of the global financial crisis on the legal regulation of 

labor migration. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39, Iss. 

9. DOI:10.25115/eea.v39i9.5692. Текст: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/

5692 (заг.1,6 друк.арк. авторський внесок 0,6 друк.арк.)  

Тези:  

1. Становлення митного контролю в Україні. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2020 

року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

Серія «Сектор безпеки України». Вип. 36. Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, 

Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 

2020. С.14-15. 0.2 друк.арк. 

2. Деякі питання, пов’язані із забезпеченням митної безпеки в контексті 

розвитку інституту партнерства між митною адміністрацією та підприємництвом. 

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник 

наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами IX Міжнародної 

науково-практичної конференції (15-16 квітня 2021 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 37. Редкол.: А.П.Гетьман, Ю.П.Битяк, Є.О.Алісов, 

В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2021. С.10-

12. 0,25 друк.арк. 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
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3. Цілі адміністративного права в Україні: сучасний погляд // 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] / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. права, Каф. адміністр. права та 

адміністр. діяльності ; уклад.: Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин.-

Харків : Право, 2021. – 509 с. – Режим доступу: 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828. 0,25 друк. арк.  

4. Державне управління в період пандемії COVID-19: чи всі проблеми 

охоплені? // 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 c. 0, 3 друк. арк. 

5. З історії розбудови поліцейської освіти на вітчизняни: XVIII –початок  

XX ст. // Донецький юридичний інститут МВС України: освітні традиції 

перевірені часом: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Маріуполь, 28 квітня 2021 року). Донецький юридичний інститут МВС України. 

К. ТОВ «Компанія ВАІТЕ, 2021. 442. 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. 0,4 друк. арк. 

 

2. Битяк Ю.П., д.ю.н., професор (0,5 ст.) 

Опубліковано 3,2 друк. арк. 

Колективні монографії: 

1. Еволюція адміністративного права за роки незалежності України. (у 

співавторстві Д. В. Лученко). Правова наука України: сучасний стан, виклики та 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828
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перспективи розвитку: монографія/ редкол.: О. В. Петришин (голова рпедкол.), В. 

А. Журавель (заст. голови редкол.), Н. С. Кузнецова (заст. голови редкол.); Нац. 

акад. прав. наук України. Харків: Право, 2021. 680 с. 0,5 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. 1,2 

друк. арк. 

Статті: 

 1.  Bytiak Y. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,Finin H. I.  

Cyberspace and virtual reality as characteristics of the information society. Revista 

inclusiones. 2021. Vol. 8, № 1. 0,2 друк. арк.  (Web of Science). 

Тези: 

1. Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції. 

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 травн. 2021 р.). Харків: Право, 2021. 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. 0,7 друк. 

арк.  

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Н. П. Матюхіна, Ю.П. 

Битяк, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Х. : Право, 2021. 238 с. 

(авт. внесок  0,4 друк. арк.) 

 

3. Матюхіна Н.П,  д.ю.н., професор 

 «Публічне адміністрування у сфері юстиції», 2,0 друк. арк.  

Опубліковано 9,78 друк. арк. 
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Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник /За заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: 

Право, 2021. 392 с. (авт. внесок 1,6 друк. арк.). 

Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Велика українська юридична енциклопедія. Т.5. Адміністративне право. 

Харків: «Право», 2021. (Колект. авт.) Матюхіна Н.П.: «Міністерство», «Міністр» 

Матюхіна Н.П., Редіна П.В. «Місцеві державні адміністрації» (авт. внесок 0,5 

друк. арк.) 

Тези: 

1. Матюхіна Н.П.  Управління системою надання безоплатної правової 

допомоги: сучасний стан організації та правового забезпечення. International 

scientific and practical conference «European potential for the development of legal 

science, legislation and law enforcement practice», February 26 -27, 2021. – 

Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing». (0,4 друк. арк.) 

2. До проблеми «плюралізації» безпеки (організаційно-правовий аспект). 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення. Зб. наук. пр. за м-лами V Міжн. наук.- практ. конф. (м. 

Харків, 20–21 трав. 2021 р.): електрон. наук. вид. [Електронний ресурс] / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; уклад.: Н.П. Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. 

Федчишин. Харків : Право, 2021. (0,4 друк. арк.). URL: https://dspace.nlu.edu.ua/ 

handle/123456789/18828, 9-10  

3. 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] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. 

права, Каф. адміністр. права та адміністр. діяльності ; уклад.: Н.П. Матюхіна, М.С. 

Ковтун, С.А. Федчишин. Харків : Право, 2021. 509 с. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/ 

handle/123456789/18828 
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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.. Харків: 

Право, 2021. (авт. внесок 0,68 друк. арк.). 

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Н. П. Матюхіна, Ю.П. 

Битяк, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Х. : Право, 2021. 238 с. 

(авт. внесок  6,2 друк. арк.) 

 

4. Лученко Д.В.,  д.ю.н., професор (0,5 ст.) 

«Проблематика використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

адміністративному судочинстві», 2,0 друк. арк.  

Опубліковано 2,8 друк. арк. 

Колективна монографія: 

Битяк Ю.П., Лученко Д.В. Еволюція адміністративного права за роки 

незалежності України / підрозділ у колективній монографії Правова наука 

України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку / редкол.: О.В. 

Петришин, Н.С. Кузнєцова та ін. Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 

2021. 660 с. С. 323 – 341. (0,5 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. 0,5 

друк. арк. 

Статті: 

1. Лученко Д. В., Лисенко Д. А. Проблематика запровадження способів 

альтернативного вирішення адміністративно-правових спорів / Державне 

будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та 

ін. – Харків : Право, 2020. – Вип. 39. – С.  125-140. (0,3 друк. арк.). 
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2. Luchenko D., Georgievskyi Yu. Administrative Restrictions in Ports: 

Practice of Crew Rotations During COVID-19 Pandemic / Lex Portus, 7(3), 7-

31. https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1 (С. 7-31) (0,5 друк. арк.) 

Включено до міжнародної накометричної бази даних Scopus 

3. Т. О. Коломоєць, Д. В. Лученко, Кушнір С. М. ЧИ МОЖНА 

ВВАЖАТИ ІСПИТ НА РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 

ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ДІЄВИМ «АНТИКОРУПЦІЙНИМ 

ФІЛЬТРОМ»? / Юридичний науковий електронний журнал, 2021 - №8. – С. 16-19 

(0,2 друк. арк.).  

Тези: 

1. Лученко Д.В., ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ Е-

ДЕМОКРАТІЇ: ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕННЯ 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.) : елек- трон. наук. вид. [Електронний ресурс] / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. права, Каф. адміністр. права та 

адміністр. діяльності ; уклад.: Н.П. Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин. – 

Харків : Право, 2021. – 509 с. (С. 338-341) (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. 5-те, допов. та перероб. Харків: Право, 

2021, (0,6 друк. арк.). 

 

5. Писаренко Н.Б.,  д.ю.н., доцент 

«Конвенційні гарантії справедливого суду та їх застосовність в 

адміністратвиному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,83 друк. арк. 

 

https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
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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. 

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.  

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.  

 

6. Федчишин С.А., д.ю.н., доцент 

«Принципи державної служби в Україні: проблеми законодавчого 

регулювання», 1,5 друк. арк.  
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Опубліковано 30,9 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підруч. / за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків: 

Право, 2021. 0,86 друк. арк. 

Монографія: 

1. Дипломатична служба України: проблеми теорії, організації та правового 

забезпечення: монографія. Харків: Право, 2020. 528 с. 26 друк. арк. 

Статті: 

1.  Дипломатичні ранги як спеціальні звання дипломатичних службовців. 

Публічне право. 2020. № 2 (38). 0,73 друк. арк. 

2.  Some Issues of Constitutional Justice in Ukraine. Access to Justice in Eastern 

Europe. 2021. № 2 (10). Р. 128-145. (у співавт. з H. Berchenko, A. Maryniv). Scopus. 

0,3 друк. арк. 

3.  Політична неупередженість державної служби. Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2020. Т. 5. Адміністративне право / 

редкол.: Ю. П. Битяк та ін. 0,23 друк. арк. 

4.  Ротація посадових осіб дипломатичної служби. Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2020. Т. 5. Адміністративне право / 

редкол.: Ю. П. Битяк та ін. 0,23 друк. арк. 

Тези: 

1. Деякі особливості ротації посадових осіб дипломатичної служби 

України. 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. 

[Електрон. ресурс] / уклад.: Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин. 

Харків: Право, 2021. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828. 0,18 

друк. арк. 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828


 

 

10 

2. Забезпечення рівного доступу до державної служби: деякі проблеми 

законодавчого регулювання. Актуальні проблеми правової науки: матеріали 

Міжнарод. наук.-практ. конгр. (м. Запоріжжя, 1-2 жовт. 2021 р.) / за заг. ред. Т. О. 

Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 0,36 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здоб. вищої освіти / [Ю. П. Битяк, 

В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 6-те, доп. та перероб. Харків: Право, 2021. 

1,02  друк. арк. 

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / [Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.] ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Харків: Право, 2021. 

1,0 друк. арк. 

 

7. Зуй В.В.,  к.ю.н.,  доцент 

«Адміністративна відповідальність: загальні положеня та перспективи 

розвитку», 1,5 друк. арк. 

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. 
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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. (Index 

Copernicus International). 

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. 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46697&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46697&lang=ru
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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.  

 

 

 

8. Шульга М.Г.,  к.ю.н., доцент 

 «Митно-тарифне та нетарифне регулювання транскордонного переміщення 

товарів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,13 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. 1,2 

друк. арк. 

Статті: 

1. Mariya G. Shul’ha, Anatoliy V. Mazur, Iurii V. Georgiievskyi. IMPACT of 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION on RESPECT for HUMAN RIGHTS and 
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FREEDOMS: INFORMATIONAL ASPECT. Wiadomości Lekarskie. 2021. № 12. 

(Scopus). 0,7 друк.арк., 0,23 друк. арк. 

Тези: 

1. Щодо модернізації в галузі митної справи. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 трав. 2021 р.): електрон. 

наук. вид. [Електронний ресурс]. Харків: Право, 2021. 0,2 друк. арк. 

Велика українська юридична енциклопедія: 

 1. Митне оформлення / М. Г. Шульга // 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.  0,2 друк. арк. 

2. Митний режим / М. Г. Шульга // 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. 0,3 друк. арк. 

 

9. Червякова О.Б.,  к.ю.н., доцент 

«Адміністративно-правові засади захисту інформаційної приватності 

особи», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 10,77 друк.арк. 

 Підручник: 

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. 

1,0 друк. арк. 

  Статті : 

1. Персональні дані як предмет суспільного інтересу //Правові засади 

діяльності правоохоронних органів. УП Міжнародна науково-практична 
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конференція 10-11 грудня 2020 р. Х., Друкарня Мадрид. 2020. С.100-103. 0,4 

друк.арк.; 

2. Червякова О.Б. /О.Б.Червякова, Ю.В.Мех. Зобов’язання держави у сфері 

захисту інформації про стан здоров’я пацієнтів : європейські стандарти та 

українські реалії. Право і суспільство.2021.№ 1. С.158-167. 0,5 друк.арк. 0, 45 

друк.арк. 

3. Забезпечення безпеки персональних даних у сфері надання маркетингових 

послуг // Сектор безпеки України : актуальні питання науки та практики : Зб. 

наукових статей, тез та доповідей за матеріалами 1Х Міжнародної науково-

практичної конференції 15-16 квітня 2021. Х. Друкарня Мадрид, 2021.С.67-69. 

0,45 друк.арк. 

4. Червякова О.Б. /О.Б.Червякова, Ю.В.Мех. Зобов’язання держави щодо 

захисту приватного життя громадян в період карантинного режиму// Права 

людини в ковідному світі. Зб. наукових статей, тез та доповідей за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції 14.05.2021 р. Х., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого.С.136-143. 0,45 друк.арк. 0,3 

друк.арк. 

 Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Адміністративне правопорушення (проступок) /О.Б.Червякова, 

Я.С.Зелінська// 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. 0,15 друк.арк. 0,07 друк.арк. 

 2. Адміністративний примус /О.Б.Червякова, О.В.Битяк// 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.67-69.  0.18 друк.арк. 0,12 

друк.арк. 



 

 

15 

 3. Адміністративний арешт /О.Б.Червякова, Ю.В. Мех // 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.53-54.  0,09 друк.арк. 0,05 

друк.арк. 

 4. Склад адміністративного правопорушення /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. 

859-863.  0,4 друк.арк. 

 5. Адміністративна відповідальність /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. 7-9.  0,3 

друк.арк. 

 6. Адміністративно-правовий режим /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. 82-84. 0,3 друк.арк. 

 7. 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. 336-337. 

0,3 друк.арк. 0,1 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. 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. Харків: Право, 2021. 196 с., 0,5 друк.арк. 
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2. Публічне адміністрування в умовах розвитку інформаційного 

суспільства // Основи публічного адміністрування. Навч. посіб за заг. ред. Н.П. 

Матюхіної. Х. Право, 2021. С. 211-234. 1,9 друк.арк. 

 

10. Бойко І.В.,  к.ю.н., доцент 

«Основоположні категорії інституту адміністративної процедури», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 8,63 друк. арк. 

Монографії: 

1. Boiko I. V., Soloviova O. M. Principles of administrative procedure as 

markers of its content. The latest development of the modern legal sciences and 

education in Ukraine and EU countries: an experience, challenges, expectation : 

Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishining”, 2021. 1,0 друк. арк. 

2. Бойко І.В. Право на належне адміністрування: розуміння сутності та 

змісту.  Сучасні аспекти науки. V-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. 

Романенка, І.В. Жукової.  Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 1,0 друк. 

арк. 

Статті: 

1. Boiko, I.V. et al. 2020. Universal Human Rights and State Sovereignty. 

International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 301, 0,5 друк. арк. 

2. Boiko I. V. et al. Search for the Optimal Model of Institutional Capacity to 

Counteract Infectious Threats in the Modern World. INTERNATIONAL JOURNAL OF 

BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING. Volume 15, 2021. 0, 5 друк. арк. 

3. Бойко І.В. Єдиний медичний простір у механізмі гарантій права 

людини на здоров’я. Юридичний науковий електронний журнал. 2021.  № 1. 0, 8 

друк. арк. 
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4. Бойко І. Роль судової практики у формуванні концепції 

адміністративної процедури. Адміністративне право і процес. 2020. № 3 (30). 0,9 

друк. арк. 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Бойко І.В. Права людини v. публічний інтерес 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. 0, 4 друк. арк. 

2. Бойко І. Додайте до свого каталогу прав людини право на належне 

адміністрування. URL: https://uplan.org.ua/author/iryna-boiko/ 0,3 друк. арк. 

3. Бойко І. Що важливіше в умовах пандемії – права людини чи 

публічний інтерес? URL: https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-umovakh-

pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/ 0,3 друк. 

4. Адміністративна процедура. Велика українська юридична 

енциклопедія: Т. 5Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) т ін.: Нац. 

акад. пра. Наук; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. 0,2 друк. арк. 

5. Адміністративний процедурний кодекс України, Закон України про 

адміністративну процедуру. Велика українська юридична енциклопедія: Т. 

5Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) т ін.: Нац. акад. пра. Наук; 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. 0,2 друк. арк. 

6. Адміністративно-правовий режим публічного майна. Велика 

українська юридична енциклопедія: Т. 5Адміністративне право / редкол.: Ю.П. 

Битяк (голова) т ін.: Нац. акад. пра. Наук; Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. 0,2 

друк. арк. 

https://uplan.org.ua/author/iryna-boiko/
https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-umovakh-pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/
https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-umovakh-pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/
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Тези: 

1. Бойко І. В. До питання про зміст антикорупційних стандартів у 

діяльності адвокатів. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 

розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.‑ практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) / 

[редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін.].  Харків : Право, 2020. 0,3 друк. арк. 

2. Бойко І.В. Право на належне адміністрування в каталозі прав людини. 

Права людини в Україні:  минуле,  сьогодення,  майбутнє  :  тези доп.   учасників  

Всеукр.   наук.-практ.   конф.   (Харків,   10   груд.2020 р.). Харків: НДІ ППСН, 

2020. 196 с. 0,3 друк. арк. 

3. Бойко І. Адміністративна процедура в діяльності Національної поліції. 

Правові засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез 

доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (10-11 грудня 2020 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 36. Редкол.: 

Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. 

Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 0,3 друк. арк. 

4. Бойко І.В. Забезпечення надання публічної інформації: 

адміністративно-процедурний аспект. Правові засади організації та здійснення 

публічної влади: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-

засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда 

Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 року). Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. – 

580 с. 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. 1,13 друк. арк. 
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11. Зима О.Т.,  к.ю.н., доцент 

«Правовий статус санітарно-епідемічної служби», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,5 друк. арк. 

Підручники: 

1. Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк .Джерела 

адміністративного права, їх види (параграф 2.2.); Адміністративний договір як 

форма публічного адміністрування (глава 11) Структура та особливості правового 

регулювання економічної діяльності (глава 1 особливої частини)   Ю.П. Битяк 

(кер. авт. кол.), І.М. Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред Ю.П. Битяка. Харків : 

Право, 2021. 1,9 друк арк. 

2. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / В. Галунько, П. 

Діхтієвський, О. Кузьменко та ін.: за ред. В. Галунько.  Видання четверте. Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с. 0,5 друк. арк. 

Статті:  

1. Права пацієнта в законі України “Про систему громадського здоров'я”  / 

О.Т. Зима. Юридичний науковий електронний журнал.  2021. Вип. 8. 1,0  

друк.арк.  

2. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Search for the Optimal Model of Institutional Capacity to 

Counteract Infectious Threats in the Modern World. INTERNATIONAL JOURNAL OF 

BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING. 2021.Volume 15. 0,5 друк.арк. 

3. Oleksandr Zyma, Olha Soloviova. Sanitary Protection and Space Activities. 

Advanced Space Law. Volume 6, 2020. 0,5 друк.арк. 

 Велика українська юридична енциклопедія: 

Державна митна політика. Метод реординації. Митна справа.  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; 

http://asljournal.org/6-8/
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редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2020. - Т. 5: Адміністративне право. 

С. 255-258, 486-489, 495-497. 1,0 друк. арк.  

Тези: 

1.Щодо публічного адміністрування вакцинації. Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики у ХХІ столітті: зб. тез доповідей за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 18-19 березня 2021 р.). 

Рівне. Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. Академіка Степана Дем’янчука, 

юрид. ф-т. 0,3 друк.арк. 

2.  Санітарна охорона: шляхи відновлення. Права людини у “ковідному” 

світі: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2021 р.). Харків 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. 2021. 0,4 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. 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. Харків: Право, 2021. 196 с., 0,4 друк. арк. 

 

12. Соловйова О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Втілення ідеї «сервісної держави» у врегулювання взаємовідносин 

приватних осіб з органами публічної влади», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 8,75 друк. арк. 

Колективна монографія: 

1. Soloviova O. M., Boiko I. V. Principles of administrative procedure as markers 

of its content. The latest development of the modern legal sciences and education in 

Ukraine and EU countries: an experience, challenges, expectation : Collective 

monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishining”, 2021. P. 71-92. (1,0 друк. арк.). 
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Підручники: 

1. Соловйова О.М. Використання електронного врядування в публічному 

адмініструванні. Адміністративне  право  України.  Повний  курс :  підручник  /  В. 

Галунько,  П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. 

Правоторової.  Видання четверте.  Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 242-249.  (0,5 

друк. арк.). 

2. Соловйова О.М. Електронне урядування. Адміністративне право України. 

Повний курс:  підручник  /  за  ред. В.Галунька,   О.   Правоторової.   Видання   

третє.   Київ:    Академія адміністративно-правових наук, 2020. С. 223-229. (0,4 

друк. арк.).  

3. Соловйова О.М. Неправові форми публічного адміністрування (Глава 12). 

Надання публічних (адміністративних) послуг як форма забезпечення прав та 

свобод приватних осіб (Глава 13). Адміністративне право України : підручник / 

Ю.П. Битяк (кер.авт.кол.), І.М. Балакарєва. І.В, Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. 

Битяка. Харків : Право, 2020. С. 203-226. (0,9 друк.арк.). 

 Статті:  

 1. Olha Soloviova and Oleksandr Zyma Sanitary Protection and Space Activities 

Advanced Space Law, Volume 6, 2020. Р. 72-79. http://asljournal.org/journals/2020-

6/ASL_vol_6_ZymaSoloviova.pdf. (0,4 друк. арк.). 

 2. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Yuliia V. Mekh, , Valentyna A. Somina 

and Olena B. Cherviakova Universal Human Rights and State Sovereignty. International 

Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020, pp. 3014-3022. 

https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-

criminology-and-sociology/volume-9/83-abstract/ijcs/4447-abstract-universal-human-

rights-and-state-sovereignty. (0,5 друк. арк.). 

 3. Olha M. Soloviova, Oleksandr T. Zyma, Iryna V. Boiko, Valentyna A. Somina, 

Yuliia V. MekhSearch for the Optimal Model of Institutional Capacity to Counteract 

Infectious Threats in the Modern World. INTERNATIONAL JOURNAL OF 

http://asljournal.org/journals/2020-6/ASL_vol_6_ZymaSoloviova.pdf
http://asljournal.org/journals/2020-6/ASL_vol_6_ZymaSoloviova.pdf
https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-criminology-and-sociology/volume-9/83-abstract/ijcs/4447-abstract-universal-human-rights-and-state-sovereignty
https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-criminology-and-sociology/volume-9/83-abstract/ijcs/4447-abstract-universal-human-rights-and-state-sovereignty
https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-criminology-and-sociology/volume-9/83-abstract/ijcs/4447-abstract-universal-human-rights-and-state-sovereignty
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BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING. 2021. Volume 15. Р. 342-349. (0,5 

друк. арк.). 

 Тези:  

1. Електронне урядування в умовах пандемії. Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції (15-

16 квітня 2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 37. Редкол.: 

А.П.Гетьман, Ю.П.Битяк, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. 

Харків: Друкарня Мадрид, 2021. С.62-64. (0,2 друк. арк.). 

 2. Соловйова О.М. Щодо проблеми забезпечення доступності медичної 

допомоги в умовах пандемії covid-19. 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] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Каф. адміністр. права, Каф. адміністр. права та адміністр. діяльності ; 

уклад.: Н.П. Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин. Харків : Право, 2021. C. 

215-218. Режим доступу: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828. (0,2 

друк. арк.). 

3. Соловйова О.М. Обмеження, пов'язані зі станом здоров'я: форма 

дискримінації чи потреба часу? 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. 190-194. (0,2 друк. 

арк.). 

Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Соловйова О.М. Адміністративна деліктоздатність. Адміністративна 

послуга. Адміністративне провадження (у співавт. з Ігнатченко І.Г.). Митна 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18828
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територія. Митний кордон (у співавт. з Балакарєва І.М.). Митний огляд (у співавт. 

з Балакарєва І.М.). Митниця (у співавт. з Балакарєва І.М.). Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 5 : Адміністративне право /редкол.: Ю.П. Битяк 

(голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. С. 9-11, 

13-15, 44-47, 497-499, 503-508, 513-516. (1,0 друк.арк.). 

Навчальні посібники:  

1. Соловйова О.М. Публічні послуги (Розділ 12) у кн.: Основи публічного 

адміністрування: навч. посіб. / Ю.П. Битяк, Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.; за 

заг. ред. Н. П. Матюхіної.  Вид. 2-ге допов. та перероб. Х. : Право, 2021. С. 183-

210.  (2,2 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. 6-те вид., змін. 

та допов. Харків: Право, 2021. 192 с. С. 139-143, 156-159, 162-164, 171-173. (0,75 

друк.арк.). 

13. Сьоміна В.А.,  к.ю.н., доцент 

«Основні засади здійснення адміністративного судочинства в Україні», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 2,1друк. 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, 0,9 

друк. арк. 

Статті: 

1. Iryna V. Boiko, Yuliia V. Mekh, Olha M. Soloviova, Valentyna A. Somina 

and Olena B. Cherviakova Universal Human Rights and State Sovereignty. International 

Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020., URL: 

https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-
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criminology-and-sociology/volume-9/83-abstract/ijcs/4447-abstract-universal-human-

rights-and-state-sovereignty 0,5 друк.арк. 

2. Oleksandr T. Zyma, Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Valentyna A. 

Somina, Yuliia V. Mekh Search for the Optimal Model of Institutional Capacity to 

Counteract Infectious Threats in the Modern World International Jornal of  Biology and 

Biomedical Engineering Volume 15, 2021 , URL: 

https://www.naun.org/main/NAUN/bio/2021/a802010-041(2021).pdf 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів публічної 

адміністрації, котрі подаються на державну реєстрацію 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. Правове регулювання імунізації (вакцинації) в Україні: право чи 

обовязок Права людини в «ковідному» світі: зб.наук. статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 14 травня 

2021року), Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого,  2021, 0,2 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч.посіб. для здобувачів вищої освіти /[ 

Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; Вид.6-те  допов. та перероб.. Харків: 

Право, 2021, 0,5 друк.арк. 

Велика українська юридична енциклопедія 

 1. Лученко Д.В., Сьоміна В.А. Адміністративно-правовий спір 0,1 друк. арк. 

Сьоміна В.А. Службове відрядження 0,1 друк. арк 

 

14. Ігнатченко І.Г.,  к.ю.н., доцент 

«Соціально-культурна сфера як об’єкт публічного адміністрування», 1,5 
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друк. арк. 

Опубліковано 5,3 друк. арк. 

Колективні монографії: 

1. Теоретичні питання публічного адміністрування культурно-

інформаційної сфери в Україні (зарубіжний досвід та вітчизняні реалії). 

Hermeneutic of law and philosophy of jurisprudence: collective monograph / Belkin L., 

Iurynets J., Sopilko I. etc. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 

2021. Available at: DOI 10.46299/ISG.2021.MONO.LEGAL.I 0,5 друк.арк. 

Статті: 

1. Соціально-культурна діяльність як об’єкт науково-теоретичних 

досліджень і публічного адміністрування. Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2020. № 4. 0,6 друк.арк. 

2. Сутність та значення культурних прав людини у державі: Наукові 

перспективи: журнал. 2021. № 10 (16). 1,1 друк.арк. 

Підручник: 

1. Особлива частина. Розділ ІІІ Публічне адміністрування в соціально-

культурній сфері. Глава 2. Структура та особливості правового регулювання у 

соціально-культурній сфері. Адміністративне право: підручник / за заг. ред. Ю.П. 

Битяка. Харків: Право, 2020. 1,2 друк.арк. 

Велика українська юридична енциклопедія:  

1. Адміністративне провадження / І.Г. Ігнатченко, О.М. Соловйова // 

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.]. Т. 5  Адміністративне право / редкол. Ю.П.Битяк 

(голова) та ін. – Харків: Право, 2020. 0,2 друк.арк. 0,1 друк.арк. 

2. Метод адміністративного права / В.М.Гаращук, І.Г.Ігнатченко // 

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; 
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редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Т. 5  Адміністративне право / редкол. Ю.П.Битяк 

(голова) та ін. – Харків: Право, 2020. С. 0,2 друк.арк. 0,1 друк.арк. 

3. Методи публічнго адміністрування / І.Г.Ігнатченко, І.М. Коросташова 

// 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.]. Т. 5  Адміністративне право / редкол. 

Ю.П.Битяк (голова) та ін. – Харків: Право, 2020. 0,2 друк.арк. 0,1 друк.арк. 

4. Музей / І.Г.Ігнатченко // 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.]. Т. 5  

Адміністративне право / редкол. Ю.П.Битяк (голова) та ін. – Харків: Право, 2020. 

0,1 друк.арк. 

5. Музейна справа / І.Г. Ігнатченко 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.]. Т. 

5  Адміністративне право / редкол. Ю.П.Битяк (голова) та ін. – Харків: Право, 

2020. 0,15 друк.арк. 

Тези: 

1.  Інформаційна безпека як напрям діяльності Міністерствап культури 

та інформаційної політики України. Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики. Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомленьза 

матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 квітня 2021 

року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

Серія «Сектор безпеки України». Вип. 37. Редкол.: А.П.Гетьман, Ю.П.Битяк, 

Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 

2021. 0,35 друк.арк. 

2.  Саморозвиток особистості в аспекті становлення економіки 

культурних індустрій. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 
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суспільстві. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 

березня 2021 р./ НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків: Друкарня Мадрид, 2021. 0,2 

друк.арк. 

3. Проблеми та перспективи законодавчого регулювання інформаційної 

сфери в Україні. Topical issues of practice and science. Abstracts of XXVI 

International Scientific and Practical Conference, May 18 – 21, 2021, London, Great 

Britain. DOI - 10.46299/ISG.2021.I.XXVI P. 0,4 друк.арк. 

4. Ігнатченко І.Г., Мокан А.С. Процедура притягнення до 

дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні та Німеччині. 

Science, actual trends and perspectives of development. Abstracts of VII International 

Scientific and Practical Conference. Budapest, Hungary 2021. 0,2 друк.арк. 0,1 

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, 2020. 0,3 друк. арк. 

 

15. Рябченко Я.С.,  к.ю.н., доцент 

«Досудовий захист суб’єктивних публічних прав учасників 

адміністратвиних відносин», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 4,1 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. 

(24,5 друк. арк.), 0,9 друк. арк. 

Статті: 

1. Рябченко Я.С. Роль медіації під час захисту суб’єктивних публічних 

прав учасників адміністративних відносин та їх правове регулювання. Науковий 
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вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2020. 

Випуск 47. Том 1. 0,6 друк. арк. 

2. Рябченко Я.С. Щодо видів інструментів захисту суб’єктивних 

публічних прав учасників адміністративних відносин та їх співвідношення. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4.  0,6 друк. арк. 

3. Рябченко Я.С., Ус М.В.  Реалізація європейської політики у сфері 

правозахисної діяльності та протидія зловживанню суб’єктивними публічними 

правами в процесі їх захисту. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 

2021. № 5 (41). Vol 1. 0,8 друк. арк. 0,4 друк. арк. 

4. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 5 : 

Адміністративне право /редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. Рябченко Я.С. Адміністративний договір (у 

співавт. з Ус М.В.). Адміністративно-процесуальне законодавство (у співавт. з Ус 

М.В.). 0,6 друк. арк. 0,3 друк. арк. 

Тези:   

1. Рябченко Я.С. Медіація: ефективне вирішення конфліктів в системі 

публічного управління. 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.) електрон. наук. вид. 

[Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Харків: Право, 

2020. 0,2 друк. арк. 

2. Грабко В.І. Рябченко Я.С. Проблемні питання правового регулювання 

взаємодії державної екологічної інспекції України з підрозділами Національної 

поліції України. 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.) електрон. наук. вид. 
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[Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Харків: Право, 

2020. 0,2 друк. арк., 0,1 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. Харків: 

Право, 2021. 196 с. 1,0 друк. арк. 

 

16. Ковтун М.С.,  к.ю.н., доцент 

«Нормативно-правові засади міграційної політики в Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,16 друк. арк. 

Підручник: 

1. Муніципальна адміністрація (Параграф 3 Глава 8). Бюджетні установи 

(Параграф  4 Глава 8). Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк 

(кер.авт.кол.), І. М. Балакарєва, І. В, Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. 

Харків: Право, 2021. (0,5 друк.арк.). 

Статті: 

1. Ковтун М. С. Правова природа дисциплінарної відповідальності 

державних службовців / Ковтун М. С., Крамінська Д. М., Головащенко Д. С. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2021. URL:  

http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=136. (0,2 друк. арк.). 

2. Ковтун М. С.  Правове регулювання окремих адміністративно-

господарських санкцій, що застосовуються  Державною службою України з 

безпеки на транспорті / Ковтун М. С.  Шиманський Б.І. Гаркуша В.В. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 4 (38) / 

1 том. 2021. (0,2 друк. арк.). 

3. Ковтун М. С. Особливості здійснення адміністративної діяльності поліції 

під час проведення масових заходів / Ковтун М. С., Іванюк А. О. Юридичний 
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науковий електронний журнал. № 8. 2020. URL:  http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv?id=130. (0,3 друк. арк.). 

Тези:  

1. Щодо питання реформування системи реєстрації місця проживання 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 травня 2021 р.): електрон. наук. вид. 

[Електроний ресур ]/ Нац. юрид.  ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. 

права, Каф. адміністр. права та адмін. діяльності ; уклад.  : Н. П. Матюхіна, М. С. 

Ковтун, С. А. Федчишин. Харків : Право, 2021. (0,2 друк. арк.). 

Енциклопедії: 

1. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.5: Адміністративне 

право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. 960 с. (0,6 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. З оороюна 

законодавство станом на 1 квіт. 2021 р. Харків: Право, 2021. 196 с. (0,56 друк. 

арк.). 

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Н. П. Матюхіна, Ю.П. 

Битяк, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної.  Х. : Право, 2021.  238с. 

(1,6 друк. арк.). 

  

17. Марченко О.О.,  к.ю.н., ст. викладач 

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

Опубліковано 2,28 друк. арк. 
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Підручник:  

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. 

   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. 

Навчальні посібники: 

1. 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. 
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18.  Балакарєва І.М., к.ю.н., асистент 

«Категорії адміністративних справ, що розглядаються в порядку спрощеного 

позовного провадження», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,8 друк. арк. 

Підручник: 

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. 

0,2 друк. арк. 

Статті:  

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

особливості розгляду / І. М.  Балакарєва, О. О. Марченко, Н. Б. Писаренко. 

Проблеми законності. 2021. Вип. 153. 0,7 друк.арк., 0,23 друк. арк. 

2. Правова природа нормативних актів органів місцевого самоврядування у 

сфері оподаткування / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова. Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. Харків: 

Право, 2021. Вип. 42. 1,0 друк.арк. 0,5 друк. арк. 

 Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Митний кордон України / О. М. Соловйова, І. М. Балакарєва // 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. 0,5 друк. арк. 

2. Митний огляд / О. М. Соловйова, І. М. Балакарєва // 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. 
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Тацій [та ін.]. Харків : Право, 2020. Т. 5: Адміністративне право. 0,3 друк.арк., 0,15 

друк. арк. 

3. Митниця / О. М. Соловйова, І. М. Балакарєва // 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. 0,25 друк.арк. 

0,13 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

 1. 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. Харків: Право, 2021. 196 с., 0,25 друк. арк. 

 

19. Зелінська Я.С., к.ю.н., асистент 

«Загальнотеоретична характеристика категорії зловживання 

процесуальними правами», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,35 друк. арк. 

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. / 
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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.) 

 

20. Спасенко В.О., к.ю.н., асистент 

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

Опубліковано 2,08 друк. арк. 
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 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.) 

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.) 
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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.) 

 

21. Бєлікова М.І., к.ю.н., асистент 

«Діджиталізація у сфері публічного адміністрування», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

1. Правова природа нормативних актів органів місцевого самоврядування у 

сфері оподаткування / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова//. Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. Харків: 

Право, 2021. Вип. 42. 0,5 друк.арк.(всього 1,0 друк.арк). 

2. Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies of 

Real Economy Sector / T. Zholonko, O. Grebinchuk, M. Bielikova, Y. Kulynych, O. 

Oviechkina // Risk Financial Managment. 2021. Vol. 14 (2), Issue 78. 0,22 

друк.арк.(всього 1,1 друк.арк). 

3. Oleksii Dniprov, Vasyl Nastyuk, Maryna Bielikova, Anatoliy Kovalenko, 

Tetiana Ridel, Legal Mechanism for Ensuring Customs Security of Ukraine, Journal of 

Security and Sustainability Issues 10(2020), no. 2, DOI 10.9770/jssi.2020.10.2(7) 0,3 

друк.арк.(всього 1,5 друк.арк). 
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Велика українська юридична енциклопедія: 

1. Адміністративний акт / Д.В. Лученко, М.І. Бєлікова // 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. 

(всього 0,2 друк.арк)  

2. Електронна демократія / А.А. Русецький, М.І. Бєлікова // 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. (всього 0,2 друк.арк) 

Тези: 

1. Правова природа фінансових санкцій, що застосовуються Державною 

службою України з питань праці за порушення трудового законодавства. / М. І. 

Бєлікова// Актуальні проблеми правової науки: матеріали Міжнародного науково-

практичного конгресу, м. Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року / за заг. ред. Т.О. 

Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 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.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. Вид. 6-те, 

допов. та перероб. Харків: Право, 2021. 196 с., 0,08 друк. арк. 

 

22. Георгієвський Ю.В., д.ю.н., доцент (0,25 ст.) 

Опубліковано  8,46   друк.арк. 

Статті: 

1. Luchenko, D., Georgiievskyi, Iu. (2021). Administrative Restrictions in Ports: 

Practice of Crew Rotations During COVID-19 Pandemic. Lex Portus, 7(3), 7–31. 

https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1 (SCOPUS database). 1,0 друк. арк. 

https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
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2. Законодавче регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

в Україні. Підприємництво, господарство і право. №2 2021. С. 42-48. 0,82 друк. 

арк. 

3. Недоліки правового регулювання інноваційних проектів в Україні. 

Правова позиція. Випуск № 1 (30), 2021. С.22-28. 0,83 друк. арк.  

4. Актуальні напрями реформування державної регуляторної служби 

України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1/2021. С. 73-78. 0,85 

друк. арк.  

5. Правові проблеми запровадження юрисдикції іноземних судів в Україні. 

Правова позиція. Випуск №3(32). 2021. С. 62-69. 1,09 друк. арк. 

6. Організаційно-правові проблеми утворення вищого суду з питань 

інтелектуальної власності в сучасних умовах. Публічне право. №2. 2021. С. 26-39. 

1,14 друк. арк. 

Тези: 

1. Пропозиції з удосконалення правових механізмів державної підтримки 

інноваційних проектів. Верховенство права у процесі державотворення та захисту 

прав людини : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 

Україна, 12-13 лютого 2021 року.). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація 

права», 2021. С. 73-77. . 0,27 друк. арк. 

2. Забезпечення справедливого правосуддя як одна з умов сприятливого 

інвестиційного климату в Україні та її інноваційного розвитку. Сучасне 

правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Дніпро, 4-5 червня, 2021 р. – Дніпро: ГО «Правовий 

світ», 2021. – с. 133-137. 0,22 друк. арк. 

3. Проблема спрямованості державної підтримки у визначенні 

спрямованості державної підтримки у визначенні приоритетних напрямів 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні. Актуальні 

дослідження правової та історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-
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практичної інтернет-конференції. Вип.33 (м.Тернопіль, 10 червня 2021 р.). 

Тернопіль, 2021. С. 16 - 22. 0,26 друк. арк. 

4. Проблема визначення періоду дії приоритетних напрямів наукової, 

науково-технічної та іноваційної діяльності в  Україні. «Актуальні питання 

реформування правової системи України» : Матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, Україна, 2–3 липня 2021 р.). ГО 

«Правовий світ». С. 36-40. 0,22 друк. арк. 

5. «Проблема перерозподілу повноважень із затвердження пріоритетних  

напрямів у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні: 

проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод 

людини і громадянина»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Запоріжжя, 25-26 червня, 2021 року). Запоріжжя : Запорізька міська 

громадська організація «Істина». С. 37-41. 0,19 друк. арк. 

6. Проблема визначення центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності. Теоретико-практичні аспекти 

розвитку економіки, обліку, фінансів та права : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. (м. Полтава, 10 червня, 2021 р.). C. 55-57.  0,16 друк. арк. 

7. Шляхи вирішення проблеми впровадження цифрових технологій у 

здійснення правосуддя. Причорноморські публічно-правові читання. Матеріали 

Міжнародної наукової конференція. 10-12 вересня 2021 року. С. 34-38. 0,24 друк. 

арк. 

8. Проблеми реалізації президентської стратегії розвитку системи 

правосуддя. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука, 

законодавство і правозастосовна практика: традиції та нові європейські підходи» 

(9-10 липня 2021 року). Wroclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. 

С. 93-96. 0,16 друк. арк. 

9. Пропозиції із запровадження нової судової карти України. Актуальні 
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дослідження правової та історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції. Вип. 34 (м. Тернопіль, 14 липня 2021 р.). 

Тернопіль, 2021. С. 20-24. 0,24 друк. арк. 

10. Проблема неузгодженості в правотворчому удосконаленні організації 

функціонування судової влади в Україні. Особливості розвитку публічного та 

приватного права в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, 16-17 липня 2021 року). – Харків: ГО «Асоціація 

аспірантів-юристів», 2021. С. 49-53.  0,23 друк. арк. 

11. Удосконалення  концептуальних засад впровадження штучного 

інтелекту в правосуддя в Україні. Сучасні правові системи світу: тенденції та 

фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 27–28 серпня 2021 року. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська 

організація «Істина», 2021. – с. 49-54. 0,26 друк. арк. 

12. Цифрова компетентність як умова ефективного застосування штучного 

інтелекту в судочинстві України. Людина і закон: публічно-правовий вимір: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 1–2 жовтня 

2021 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2021. – с. 49-55. 0,28 друк. арк. 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

Всі викладачі кафедри мають достатню кількість публікацій.  

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору. 

 Проф. Битяк Ю.П. є науковим керівником наукового дослідження  

«Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни: філософсько-правовий 

аналіз». 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

Виконані роботи відзначаються актуальністю планових досліджень в рамках 

цільової комплексної програми. В них робиться аналіз окремих положень 
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Конституції України, чинного законодавства та практики його реалізації. 

Рекомендації наукових розробок є корисними для законотворчої діяльності та 

правозастосовчої практики. 

В процесі виконання комплексної цільової програми проводились 

узагальнення практики з актуальних проблем публічного адміністрування  та 

юрисдикційної діяльності. Найважливіші питання обговорювались на засіданнях 

кафедри. В рамках проведеного дослідження зроблені пропозиції по 

удосконаленню чинного законодавства та практики його застосування. Характер 

останніх проблем обумовив окреслення і більш вузьких напрямків науково-

дослідницької роботи членів кафедри, а саме: аналіз проектів законодавчих актів; 

відповіді на запити, що пов’язані з застосуванням адміністративного 

законодавства; опанування дисертаційних робіт, надання заключень та підготовка 

відгуків, рецензій; участь у спеціалізованих Вчених радах. Викладачі виступали з 

лекціями перед працівниками правоохоронних органів та органів виконавчої 

влади, представниками інших сфер діяльності, надавали консультації. Кафедра 

приймала активну участь в  підготовці роз'ясненнь, висновків, коментарів до 

проектів нормативних актів та положень чинного законодавства.  

Всі роботи, що надані викладачами кафедри за звітній період присвячені 

дослідженню найважливіших напрямків в галузі адміністративного права. 

Результати наукових досліджень впроваджені в навчальний процес для студентів 

денної та заочної форм навчання з навчальних дисциплін: «Адміністративне 

право», «Адміністративне судочинство», «Митне право», «Судочинство в 

адміністративних судах», «Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації». 

Для студентів освітнього рівня «Магістр» Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України викладається майнор «Публічне адміністрування у сфері 

юстиції», до якого входять навчальні дисципліни: «Правові основи публічного 

адміністрування», «Адміністративна процедура», «Публічна служба», 

«Адміністративна юрисдикція в контексті забезпечення прав людини», 
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«Зарубіжний досвід публічного адміністрування», «Інформаційно-правове 

забезпечення публічного адміністрування», «Адміністративні послуги у сфері 

юстиції», «Теорія і практика адміністратвиного судочинства», «Протидія корупції 

у публічній службі», «Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції». 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано 

заявок на видачу охоронних документів, отримано охоронних документів). –  

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна виконаних досліджень полягає в тому, що у результаті 

проведених досліджень сформульовано і введено до наукового обігу ряд нових 

наукових положень, висновків та пропозицій запропонованих авторами робіт: 

  – основні напрями розробок стосувались адміністративно-правового 

статусу громадян України, форм та методів публічного адміністрування, 

державного управління, правових засад діяльності державної служби та органів 

виконавчої влади, розвитку митного законодавства, удосконалення 

адміністративного примусу та адміністративної відповідальності, 

адміністративного процесу та засад адміністративного судочинства, оптимізації 

контролю та нагляду в державному управлінні;  

 – з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду досліджуються 

питання функціонування та реформування системи публічного адміністрування у 

сфері юстиції  в Україні; 

  – проведено дослідження міжнародного досвіду у сфері використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в адміністративному судочинстві; 

 – визначено 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; 

– досліджено принципи державної служби в Україні, їх види, зміст, 

проблеми законодавчого регулювання. Проаналізовано сутність принципу 

політичної неупередженості державної служби в  Україні, його значення на шляху 
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адаптації вітчизняної державної служби до стандартів ЄС. Обґрунтовано 

доцільність сприйняття та впровадження принципу політичної неупередженості у 

його широкому сенсі. Проаналізовано також окремі особливості реалізації 

принципів, закріплених Законом України «Про державну службу», у такому виді 

державної служби як дипломатична служба; 

– висвітлено проблеми митно-тарифного регулювання; 

 – 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; 

 – досліджено проблеми захисту інформаційної приватності особи в окремих 

сферах публічного адміністрування; 

 – проаналізовано основні підходи до формування інституту 

адміністративної процедури, з’ясовано зміст і сутність його основних категорій; 

 – досліджено досвід організації санітарної служби в зарубіжних державах і 

проаналізовано підходи щодо організації та правового регулювання роботи 

санітарної служби в Україні відображені у законопроекті «Про систему 

громадського здоров'я»; 

 – визначено проблемні питання впровадження ідеї «сервісної держави» у 

взаємовідносини громадян з органами публічної влади. Проаналізовано 

законодавчі вимоги та принципи надання публічних послуг, зокрема надання 

публічних (адміністративних) послуг в електронній формі; 

 – дістали подальшого обґрунтування питання щодо основних засад 

здійснення адміністративного судочинства в Україні, досліджено які саме права в 
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різних сферах публічного адміністрування потребують захисту в порядку 

адміністративного судочинства. Виявлено прогалини в законодавстві, 

сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з цих 

питань; 

  – сформульовано та обґрунтовано методологічні підходи дослідження 

публічного адміністрування у соціально-культурній сфері. Проаналізовано стан 

наукового дослідження проблем у цій царині. Здійснено змістовно-

термінологічний пошук публічного адміністрування в соціально-культурній сфері; 

 – проаналізовано досудовий захист суб’єктивних публічних прав учасників 

адміністративних відносин, розглянуто особливості даного захисту та механізми,  

медіацію як ефективну форму вирішення конфліктів в системі публічного 

управління; 

 – ситуація в постковідному світі та існуючі українські реалії  викликають 

необхідність зміни існуючих підходів державного  регулювання  міграційної 

політики. Цільове призначення науково-дослідної роботи полягає у дослідженні 

нормативно-правових засад міграційної політики в Україні, встановлення ієрархії 

вказаних засад, пошук шляхів вдосконалення нормативних положень. 

  – у результаті наукових пошуків було сформульовано та запропоновано 

низку нових наукових положень та висновків щодо вдосконалення нормативно-

правових засад міграційної політики в Україні; 

       –  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; 

 – досліджено види адміністративних справ, для розгляду яких Кодексом 

адміністративного судочинства України в редакції 2017 р. запроваджено спрощене 

позовне провадження; 
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– досліджено юридичну природу зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві яке має важливе теретичне та практичне значення.  

Наявність зловживання процесуальних прав в адміністративному судочинстві, 

сприяє невилюванню принципів адміністративного судочинства; 

– на сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває  

вирішення проблеми, що виникає при наданні адміністративних послуг в 

електронній формі, а саме недостатній рівень захисту інформації; 

– висвітлено тенденціъ розвитку публічного адміністрування в умовах 

диджіталізації; 

 – проаналізовано актуальні проблеми впровадження та перспектив розвитку 

технологій штучного інтелекту в українському судочинстві. Особливу увагу 

приділено вивченню особливостей закордонного досвіду застосування технологій 

штучного інтелекту в системах судочинства та визначено концептуальні засади 

впровадження штучного інтелекту в національному судовому процесі.  

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів 

та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений проект 

або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

Науково-дослідження кафедри проводились згідно цільової комплексної 

програми: «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у 

функціонуванні механізму публічної влади в Україні», до виконання якої залучені 

всі викладачі кафедри. В межах цієї програми члени кафедри спрямували свою 

діяльність на підготовку нових законодавчих актів, зауважень до законопроектів, 
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надання експертних висновків і спрямування їх до профільних Комітетів 

Верховної Ради України, що вносять суттєві зміни в чинне законодавство. Ці 

проекти неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри у звітному періоді.  

Значною є участь кафедри в законопроектній роботі та експертизі 

нормативно-правових актів.  

Доц. Бойко І.В. приймала участь у розробці законопроекту «Про 

адміністративну процедуру» у складі робочої групи при Верховній Раді України. 

 

До найбільш важливих висновків наданих членами кафедри на запити 

державних органів та інших структур можна віднести:   

1. Експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого  за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України (№ 04-27/3-2020/203606 від 06.11.2020) (вх.121-01-1755 від 06.11.2020 р.). 

2. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого на 

проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи в 

адміністративному провадженні» (реєстр. № 4326) № 04-27/3-2020/208630 від 

11.11.2020) (вх. 121-01-1796 від 12.11.2020 р.).  

3. Пропозиції та зауваження на звернення Комітету з питань 

правоохоронної діяльності  щодо надання наукового висновку про проект Закону 

України «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» 

(реєстр №4335) та про внесення змін до  Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (вих. № 04-27/3-2020/218981 від 24.11.2020р.) (вх.№ й21-01-1877 

від 25.11.2020р.). 

4. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого на 
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проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення порядку та ступеню відповідальності за 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель (реєстр. № 4387) (вх. 121-

01-1878 від 01.12.2020 р.). 

5. Позиція фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо застосування окремих 

нормативно-правових актів (вих.№ 14968/09/11-2020 від 02.12.2020) (вх. № 125-01-

1937 від 03.12.2020) . 

6. Висновок фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо проекту Кодексу України 

про адміністративні проступки  (№10002/11.1.2/33-20 від 02.12.2020) (вх.№125-

0101942 від 04.12.2020). 

7. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення  щодо регламентації запиту у кримінальному 

провадженні (реєстр № 4481 від 10.12.2020 р.) (вих. №04-27/3-2020/237962 від 

11.12.2020) (вх. № 121-01-2002 від 14.12.2020р.). 

8. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про державну 

політику перехідного періоду» (проект за станом на 17 грудня 2020) (вх.№ 125-

01.20). 

9. Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони 

розміщення реклами на автошляхах (реєстр. № 4534) (вих. № 04-27/3-2020/249638 

від 23.12.2020)  (вх. № 121-01-2103 від 23.12.2020.) 

10. Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за неподання або несвоєчасне подання суб'єктом господарювання 
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відомостей про свої відокремлені підрозділи» (реєстр № 4289 від 30.12.2020 р.) 

(вих.№ 04-27/3-2020/252384 від 28.12.2020 р.) (вх. № 121-01-2141 від 29.12.2020р.). 

11. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  (реєстр. № 4540) (вих.№ 04-

27/3-2020/1257 від 04.01.2021)  (вх. 121-01-11 від 05.01.2021 р.) 

12. Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності за порушення вимог законодавства про ринок деревини» (реєстр. 

№ 4275) (№ 04-27/3-2020/201393 від 04.11.2020) (вх. № 121-01-13 від 05.01.2021р.). 

13. Експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого  за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України (вих. №04-27/3-2021/4766 від 11.01.2021 р.) (вх. № 121-01- 48 від 

12.01.2021 р.). 

14. Пропозиції та зауваження фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проєкт 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог 

законодавства України про захист рослин» (раєстр № 4602) (вих. №04-27/3-

2021/22010 від 27.01.2021) (вх. № 212-01-150). 

15. Пропозиції та зауваження фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо проекту 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 

відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання 
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суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування» (реєстр № 4651), поданий Президентом 

України (вих. № 04-27/3-2021/26041 від 01.02.2021) (вх.  № 212-01-194 від 

04.02.2021). 

16. Пропозиції та зауваження фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо проекту 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення у зв’язку з ухваленням  змін до деяких положень Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо підвищення ефективності досудового 

розслідування)» (реєстр № 5016), поданий народним депутатом України В.В. 

Крейденком (вих. № 04-27/3-2021/36583 від 09.02.2021) (вх.  № 121-01-234 від 

09.02.2021). 

17. Пропозиції та зауваження 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) (вих. № 04-27/3-2021/40672 від 11.02.2021) 

(вхід. 121-01-261  від 15.02.2021) . 

18. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення 

змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного 

інспектора Вищої ради правосуддя" (раєстр. № 5069 від 15.02.2021) (№ 04-27/3-

202150190 від 18.02.2021) (вх. № 121-01-297 від 18.02.2021р.). 

19. Експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 
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реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам" (вих. № 04-27/3-

2021/70373 від 01.03.2021) (вх.№ 121-01-399 від 03.03.2021). 

20. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із 

внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації 

доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати                      

одноразового збору до бюджету" (вих. № 04-27/3-2021/75220 від 03.03.2021) (вх. № 

121-01-402 від 03.03.2021). 

21. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із 

внесенням змін до Податкового кодексу України щодо запровадження добровільного 

декларування фізичними особами належних їм активів та сплати                      

одноразового збору до бюджету" (вих. № 04-27/3-2021/95802 від 17.03.2021) (вх. № 

121-01-499 від 18.03.2021). 

22. Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо використання 

електронних доказів» (реєстр. № 5060) (№ 04-27/3-2021/106097 від 25.03.2021) (вх. 

№ 121-01-564 від 26.03.2021р.). 

23. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо надання 

можливості учасникам судового процесу брати участь у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції» (реєстр. № 5025 від 26.07.2021) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (вих. № 04-27/3-2021/300266 від 27.09.2021р.) (вх.№ 121-01-1682 від 

28.03.2021 р.). 
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24. Експертний висновок (пропозиції та зауваження) фахівців кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за запитом Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України (вих. №04-27/3-2021/135713 від 20.04.2021 р).; (вх. № 121-01- 720 від 

21.04.2021 р.). 

25. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку із 

прийняттям Закону України «Про державний екологічний контроль» реєстрац. № 

5414 від 22.04.2021 р. (вих. № 04-27/3-2021/147205 від 29.04.2021) (вх. № 121-01-

782 від 30.04.2021 р.). 

26. Зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» (реєстр. № 5488 від 

13.05.2021 р.) (вх. № 121-01-893 від 19.05.2021 р.).  

27. Відповідь на звернення Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих 

спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення 

(вих.№04-27/3-2021/162356 від 19.05.2021) (вх. №121-01-900 від 19.05.2021). 

28. Зауваження і пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» (реєстр. № 5488 від 

13.05.2021 р.) (вх. № 121-01-893 від 19.05.2021 р.). 

29. Пропозиції та зауваження до проекту  Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції» (вих. 04-27/3-2021/ 162356 від 19.05 2021) (вх. 121-01-951 від 

26.05.2021). 
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30. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо започаткування реальної судової реформи 

в частині забезпечення єдності судової практики та рівності учасників судових 

проваджень перед законом» (реєстр. № 5565 від 26 травня 2021 р.) (вих.04-27/3-

2021/175787 від 31.05.2021) (вх. № 121-01-1003 від 02.06.2021). 

31. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

вимоги про обов’язкову участь особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, під час розгляду справи», реєстр № 5613). (вих. № 04-27/3-

2021/187255 від 08.06.2021) (вх. № 121-01-1065 від 10.06.2021р.). 

32. Пропозиції та зауваження на звернення Комітету з питань 

правоохоронної діяльності щодо оцінки проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав (реєстр. 

№5643) (вих. № 04-27/3-2021/200570 від 17.06.2021) (вх. № 121-01-1110 від 

18.06.2021р.). 

33. Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України для реалізації положень Закону України «Про право на цивільну 

вогнепальну зброю» (вих.№ 04-27/3-2021/217285 від.02.07.2021) (вх.№ 121-01-1158 

від 02.07.2021р..) 

34. 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” (вих№04-27/3-

2021/221077 від 06.07.2021) (вх. №121-01-1193 від 07.07.2021р.). 

35. Пропозиції та зауваження до проекту  Закону України «Про внесення 
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змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у 

заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, 

стоянки, паркування транспортних засобів» (реєстр. No 5798 від 16.07.2021 р.). 

36. 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.). 

37. Пропозиції та зауваження з приводу внесення змін до Митного 

Кодексу України у зв'язку внесення змін до Митного кодексу України з метою 

врегулювання питання адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил, а саме застосування такого стягнення як безоплатне вилучення 

(конфіскація). (вих. № 69д9/9-2021/256919 від 05.08.2021)  (вх. № 121-01-1363). 

38. Пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду 

(контролю)» (реєстр. № 5838) (вхід. 121-01-1385 від 10.08.2021 р.). 

39. Пропозиції та зауваження до проекту  Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у 

заходах контролю за безпекою дорожнього руху » (реєстр. No 5798-1 від 

03.08.2021 р.). (вих. №04-27/3-2021/ 264900 від 17.08.2021) (вх. № 121-01-1418 від 

19.08.2021р.). 

40. Пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України  «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері 

містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877 від 01.09.2021), а також щодо 

законопроекту за реєстр. № 5655 у частині відповідальності для юридичних осіб та 
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інших суб’єктів у сфері містобудівної діяльності (вих. № 04-27/3-2021/280383 від 

08.09.2021) (вхід. 121-01-1532  від 09.09.2021). 

41. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

відповідальності водіїв транспортних засобів за спричинення шкоди здоров’ю 

потерпілого» (реєстр. № 5776), поданий народним депутатом України Божиком 

В.І. (вих. № 04-27/3-2021/298015 від 24.09.2021р.)(вхід. 121-01-1657 від 24.09.2021 

р.). 

42. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення 

факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти 

України" (реєстр. №56105) (вих. № 04-27/3-2021/305690 від 01.10.2021) (вхід. 121-

01-1719  від 04.10.2021). 

43. Науково-правова позиція з приводу питання чи мають працівники 

Державної митної служби України бути віднесені до числа працівники 

правоохоронних органів від 21.10.2021   № 3-р (ІІ) / 2021 (вих. № 31/4-69ВИХ-21 

від 07.10.2021)  (вх. № 125-01-1783.) 

44. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

відповідальності за порушення у сферах електронних комунікацій та 

радіочастотного спектра» (реєстр. № 6185 від 18.10.2021) (вих. № 04-27/3-

2021/326041 від 22.10.2021) (вх. № 121-01-1858 від 22.10.2021). 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України (навести перелік). 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 
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Проф. Битяк Ю.П. член Науково-консультативної ради при Міністерстві 

юстиції України, член виконавчого комітету «Університетського консорціуму», 

член ради прокурорів України, а також член Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України.  

Проф. Лученко Д.В. член робочої групи з підготовки до другого читання 

проекту Закону України «Про адміністративну процедуру». 

Доц. Писаренко Н.Б. є членом Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді,  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) та 

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). 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували.  

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

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. (доц. Писаренко Н.Б.). 

2. Наукова позиція з питань порушених у зверненні судді 

Конституційного Суду України В.І. Кичун  щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень частини першої статті 142 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  (проф. Гаращук 

В.М., доц. Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А.). 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 
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наукових конференцій (перелік).  

1. 10-11 грудня 2020 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» до Міжнародного дгя прав 

людини та Всеукраїнського тижня права. Захід організовано кафедрою 

адміністративного права та кафедрою адміністративного права та 

адміністративної діяльності за участю Слідчо-криміналістичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Головного 

управління Європейської поліцейської асоціації України в Харківській області, 

Глобальної організації союзницького лідерства (Україна, м. Київ). У конференції 

приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., доц. Бойко І.В., доц. 

Ігнатченко І.Г. та інші. За результатами роботи конференції було видано збірник 

тез доповідей.  

2. 15-16 квітня 2021 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція 

«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики».  

3. 20-21 травня 2021 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася V Міжнародна науково-практична конференція 

«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення». Захід організовано кафедрою адміністративного права 

та кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності 

Університету.  В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук 

В.М., проф. Матюхіна Н.П., проф. Лученко Д.В., доц. Федчишин С.А., доц. Зуй 

В.В., доц. Шульга М.Г., доц. Червякова О.Б., доц. Соловйова О.М., доц. Сьоміна 

В.А., доц. Рябченко Я.С., доц. Ковтун М.С., ас. Зелінська Я.С., ас. Спасенко В.О. 

та інші. За результатами роботи конференції було видано збірник наукових праць 

(електронне наукове видання). 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву 
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конференції та кількість викладачів, які взяли участь, спочатку виділити 

міжнародні). Викладачі кафедри приймали участь у 62 міжнародних науково-

практичних конференціях, круглих столах, вебінарах.  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення 

конференції, назва, місто 

Кількість 

викладачів кафедри, які 

взяли участь 

 

Міжнародні 

1. 10-11 грудня 2020 р. VІІ Міжнародна науково-

практична конференція Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: . 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків. 

3 

 

2. 17 грудня 2020 р. ІІ Міжнародна 

науково‑ практична конференція «Адвокатура 

України: сучасний стан та перспективи 

розвитку», м. Харків. 

1 

3. February 26-27, 2021.  International scientific 

and practical conference «European potential for 

the development of legal science, legislation and 

law enforcement practice», Wloclawek, Republic 

of Poland. 

1 

4. 2–6 березня 2021 р. ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Правові засади 

організації та здійснення публічної влади», 

присвячена світлій пам’яті доктора юридичних 

наук, професора, академіка-засновника 

НАПрНУ, першого Голови Конституційного 

Суду України Леоніда Петровича Юзькова. м. 

Хмельницький.  

1 

5. 12 березня 2021 р. ХІХ Науково-практична 1 
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конференція «Учасники цивільних відносин: 

новації рекодифікації цивільного (приватного) 

права України» до 99-ї річниці з дня 

народження професора Василя Пилиповича 

Маслова. Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. Харків. 

6. 18-19 березня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики у ХХІ столітті». 

м. Рівне. 

1 

 

7. 26-27 березня 2021 р. ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків. 

 

1 

8. 15 квітня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Академічна 

відповідальність», м. Київ. 

1 

9. 15-16 квітня 2021 року, IX Міжнародна 

науково-практична конференція «Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та 

практики», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків. 

4 

10. 28 квітня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Освітні традиції 

перевірені часом», Донецький юридичний 

інститут МВС України. м. Маріуполь. 

 

1 

11. 14 травня 2021 року Міжнародна науково-

практична конференція «Права людини в 

«ковідному» світі» Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Харків. 

10 
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12. 17 травня 2021 р. .Міжнародна науково-

практична конференція «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної 

безпеки України, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Харків. 

1 

13. 18-21 травня 2021 року. XXVI Міжнародна 

науково-практична конференція «Topical issues 

of practice and science», Лондон, 

Великобританія (дистанційно). 

1 

14. 20-21 травня 2021 р, V Міжнародна науково-

практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового 

забезпечення». Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків. 

14 

15. 4-5 червня, 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасне 

правотворення: питання теорії та практики», м. 

Дніпро. 

1  

16. 10 червня 2021 р. Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки» м. 

Тернопіль. 

1  

17. 10 червня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Теоретико-практичні 

аспекти розвитку економіки, обліку, фінансів 

та права», м. Полтава. 

1  

18. 18 июня 2021 г. Международная конференция 

к 30-ю независимости Республики Узбекистан 

«Актуальные вопросы административного 

судопроизводства в Республике Узбекистан», 

Республика Узбекистан, г. Ташкент. 

1  
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19. 24 червня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Конституція 1996 

року: Україна в системі координат 

європейського конституціоналізму», Київ. 

1  

20. 25 червня 2021 р.  Конференція з 

порівняльного та міжнародного права,  м. 

Бухарест, Румунія. Abstract of thе  scientific 

article www.comparativelawconference.eu 

1 

21. 25-26 червня, 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми 

вдосконалення правового забезпечення прав та 

основних свобод людини і громадянина», м. 

Запоріжжя. 

1  

22. 1-2 липня 2021 р. ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Адміністративна 

юстиція в Україні: проблеми теорії та 

практики», «Захист виборчих прав 

адміністративними судами України», м. Київ.  

1 

23. 2–3 липня 2021 р. Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи 

України», м. Дніпро.  

1  

24. 9-10 липня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Юридична наука, 

законодавство і правозастосовна практика: 

традиції та нові європейські підходи», 

Wroclawek, Republic of Poland. 

2 

25. 14 липня 2021 р. Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки», м. 

Тернопіль. 

1 

26. 27–28 серпня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні правові 

системи світу: тенденції та фактори розвитку», 

м. Запоріжжя. 

1  

http://www.comparativelawconference.eu/
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27. 10-12 вересня 2021 р. Міжнародна наукова 

конференція «Причорноморські публічно-

правові читання», м. Одеса. 

 

1 

28. 20-24 вересня 2021 р. V Харківський 

міжнародний юридичний форум, Панельна 

дискусія «Права людини в умовах цифрової 

трансформації суспільства: сучасні виклики, 

світові тенденції, особливості реалізації та 

захисту», м. Харків.  

10 

29. 1–2 жовтня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Людина і закон: 

публічно-правовий вимір», м. Дніпро. 

 

1 

30. 1-2 жовтня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

правової науки конгрес», м. Запоріжжя.  

2  

31. 15–16 жовтня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні завдання 

та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ 

столітті», м. Львів.  

1  

32. 30 жовтня 2021 року. VII Міжнародна науково-

практична конференція «Science, actual trends and 

perspectives of develompment» Будапешт, Угорщина 

(дистанційно). 

 

1 

33. 4-5 ноября 2021 г. ХІІ Международная научно-

практическая конференция по 

административному праву «Доказательства и 

доказывание в административном праве», 

Республика Казахстан, г. Алматы.  

 

1 

34. 5-6 листопада 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Юридична наука 

України: історія, сучасність, майбутнє», м. 

1 
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Харків. 

35. 10 листопада 2021 р. Міднародна наукова 

конференція, організована Національним 

фондом досліджень України «Наукова 

СуперНова». 

1 

Всеукраїнські 

36. 25 вересеня 2021 р. Всеукраїнська науково-

практична конференція "Державна політика у 

сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, 

законодавство, практика"- НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. Харків. 

1  

37. 13-14 листопада 2021 р. «Розвиток 

волонтерського руху в Україні». Асамблея 

Харківської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста України, м. Харків.    

1 

38. 10 грудня 2020 р. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Права людини в 

Україні:  минуле,  сьогодення,  майбутнє», 

Харків. 

1  

39. 29-30 вересня 2021 р. Науково-практична 

конференція «Коморбідний пацієнт у 

міждисциплінарному аспекті», м. Харків. 

1  

Вебінари, онлайн-семінари, онлайн-конференції,  форуми, публічні дискусії та ін. 

40. 02 лютого 2021 р. Вебінар «Критичне 

мислення для освітян», наданий через 

платформу масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus. 

1 

41. 09 лютого 2021 р. Вебінар «Зміцнення 

викладання та організаційного управління в 

університетах», наданий через платформу 

масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 

1 

42. 24 лютого 2021 р. Вебінар з підвищення 

кваліфікації. Субсидіарна відповідальність 

засновників та керівників за доведення до 

банкрутства. Процедура банкрутства фізичних 

1 
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осіб : Національна асоціація адвокатів 

України, Вища школа адвокатури. 

43. 26 лютого 2021 року. Вебінар з підвищення 

кваліфікації. «Неформально про виконавче 

провадження. Поради ТОП-приватного 

виконавця»: Національна асоціація адвокатів 

України. Вища школа адвокатури. 

1 

44. 15 січня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів «Комерційна 

таємниця та забезпечення інформаційної 

безпеки бізнесу». Організатор заходу: Рада 

адвокатів Київської області.  

1 

45. 29 січня 2021 р. Вебінар з підвищення 

кваліфікації. Особливості надання правничої 

допомоги у справах про притягнення до 

матеріальної відповідальності найманих 

працівників за шкоду, заподіяну 

роботодавцям. Національна асоціація 

адвокатів України, Вища школа адвокатури. 

1 

46. 12 березня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів «Заходи 

процесуального примусу в адміністративному 

судочинстві. Неприпустимість зловживання 

адвокатом процесуальними правами». 

Організатор заходу: Рада адвокатів Київської 

області.  

1 

47. 19 березня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів «Актуальні питання 

вирішення спорів, що виникають із земельних 

правовідносин». Організатор заходу: Рада 

адвокатів Київської області.  

1  

48. 25 березня 2021 року. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів «Вебінар для 

адвокатів Запорізької області». Організатор 

заходу: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

1  
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адвокатури Запорізької області. 

 

49. 26 березня 2021 року. Семінар з підвищення 

кваліфікації для адвокатів Ради адвокатів 

Одеської області. Організатор заходу: Рада 

адвокатів Одеської області.  

1  

50. 26 березня 2021 р. Вебінар з підвищення 

кваліфікації.Діяльність адвоката в умовах 

земельної реформи: Національна асоціація 

адвокатів України, Вища школа адвокатури. 

1 

51. 27 березня 2021 р. Вебінар з Правил 

адвокатської етики для адвокатів Запорізької, 

Дніпропетровської та Харківської областей. 

Організатор заходу: Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури Запорізької 

області.  

1 

52. 27 березня 2021 р. Вебінар з підвищення 

кваліфікації. Вебінар з Правил адвокатської 

етики для адвокатів Запорізької, 

Дніпропетровської та Харківської областей. 

Національна асоціація адвокатів України, 

Вища школа адвокатури.   

1 

53. 02 квітня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів «Вебінар НААУ та 

UNBA NextGen у Одеській області: 

«Проблемні питання, що виникають при 

розгляді спорів про оскарження рішень, дій та 

бездіяльності органів Державної виконавчої 

служби». Організатор заходу: Недержавна 

некомерційна професійна організація 

«Національна асоціація адвокатів України».  

1 

54. 06 квітня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів «Правовідносини з 

питань оренди землі: законодавчі новели та 

актуальна судова практика». Організатор 

1 
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заходу: Рада адвокатів Дніпропетровської 

області. 

55. 06 квітня 2021 року. Участь у прес-заході 

«Реформа місцевих держадміністрацій. Що у 

підсумку?» 

1 

56. 10 квітня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів «Податкові спори – 

2021: основні тренди. Вина у вчиненні 

податкового правопорушення». Організатор 

заходу: Рада адвокатів Дніпропетровської 

області. 

1  

57. 21 квітня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів «Емоційний 

інтелект адвоката». Вебінар для адвокатів 

Дніпропетровської, Харківської та Запорізької 

області.  Організатор заходу: Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури 

Дніпропетровської області. 

1  

58. 15 травня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації для адвокатів Запорізької області 

на тему: Правила адвокатської етики 

(дисциплінарна практик). Організатор заходу: 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури Запорізької області. 

1  

59. 20 травня 2021 р. Круглий стіл «Забезпечення 

практикоорієнтованості навчання юристів як 

невід’ємна складова реформи юридичної 

освіти», м. Одеса.  

1 

60. 20 травня 2021 р. Захід з підвищення 

кваліфікації адвокатів «Реалізація принципу 

«верховенства права» в адміністративному 

судочинстві». Вебінар для адвокатів 

Дніпропетровської, Харківської та Запорізької 

області. Організатор заходу: Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури 

1  
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Дніпропетровської області. 

61. 28 травня 2021 р. Цифровий міжнародний 

конгрес криміналістів, Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого,  м. Харків 

1  

62. 6-9 липня 2021 р. Школа з методології 

викладання галузевих юридичних дисциплін 

публічно-правового циклу в межах проекту 

«Удосконалення юридичної освіти та освіти з 

прав людини», за сприяння Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні, м. Київ. 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь). 

1.  Germany, Frankfurt an der Oder, 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.) (ас. Зелінська Я.С.). 

2. Republic of Poland, Wloclawek, International scientific and practical 

conference «European potential for the development of legal science, legislation and law 

enforcement practice», February 26 -27, 2021., (проф. Матюхіна Н.П.). 

3. Великобританія, Лондон, XXVI Міжнародна науково-практична 

конференція «Topical issues of practice and science», 18-21 травня 2021 р., 

(дистанційно) (доц. Ігнатченко І.Г.). 

4. Республика Узбекистан, г. Ташкент, Международная конференция к 30-ю 

независимости Республики Узбекистан «Актуальные вопросы административного 

судопроизводства в Республике Узбекистан», 18 июня 2021 г. (доц Писаренко 

Н.Б.). 

5. Румунія, м. Бухарест, Сonference on Сomparative and Іnternational law «The 

Faculty of Law of the Bucharest University of Economic Studies and the Society of 

Juridical and Administrative Sciences», 25 червня 2021 р.  (проф. Матюхіна Н.П.). 
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6. Republic of Poland, Wroclawek, Міжнародна науково-практична 

конференція «Юридична наука, законодавство і правозастосовна практика: 

традиції та нові європейські підходи», 9-10 липня 2021 р. (доц. Червякова О.Б., 

доц. Георгієвський Ю.В.). 

7. Угорщина, Будапешт, VII Міжнародна науково-практична конференція 

«Science, actual trends and perspectives of develompment», 30 жовтня 2021 р., 

(дистанційно) (доц. Ігнатченко І.Г.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету 

(номер протоколу, дата).  

Монографія: 

1. Дипломатична служба України: проблеми теорії, організації та правового 

забезпечення: монографія. Харків: Право, 2020. 528 с. 26 друк. арк. (доц. 

Федчишин С.А.). 

Колективні монографії: 

1. Битяк Ю.П., Лученко Д.В. Еволюція адміністративного права за роки 

незалежності України / підрозділ у колективній монографії Правова наука 

України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку / редкол.: О.В. 

Петришин, Н.С. Кузнєцова та ін. Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 

2021.  660 с. С. 323-341. 54,83 друк. арк. (1,0 друк арк.). 

Вказати монографії опубліковані за кордоном. – 2. 

1. Principles of administrative procedure as markers of its content. The latest 

development of the modern legal sciences and education in Ukraine and EU countries: 

an experience, challenges, expectation: Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija 

Publishining”, 2021. (доц. Бойко І.В., доц. Соловйова О.М.)  2,0 друк. арк. 
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2. Теоретичні питання публічного адміністрування культурно-інформаційної 

сфери в Україні (зарубіжний досвід та вітчизняні реалії). Hermeneutic of law and 

philosophy of jurisprudence: collective monograph / Belkin L., Iurynets J., Sopilko I. 

etc. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. Available at: DOI 

10.46299/ISG.2021.MONO.LEGAL.I (доц. Ігнатченко І.Г.) 0,5 друк. арк.   

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк).   

Без грифу МОН: 

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. 

(24,5 друк. арк.), 18,9 друк. арк. 

 проф. Битяк Ю.П. – 1,2 друк. арк. 

 проф. Гаращук В.М. – 1,3 друк. арк.  

 проф. Матюхіна Н.П. – 1,6 друк. арк.   

 проф. Лученко Д.В. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 0,3 друк. арк.  

 доц. Зуй В.В. – 1,7 друк. арк.  

 доц. Шульга М.Г. – 1,2 друк. арк. 

 доц. Червякова О.Б. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Бойко І.В. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. – 1,9 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 1,5 друк. арк.  

 доц. Сьоміна В.А. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Ігнатченко І.Г. – 1,2 друк. арк.  

 доц. Рябченко Я.С. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 1,1 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,6 друк. арк. 
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 ст. викладач Марченко О.О. – 0,5 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,2 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,4 друк. арк.  

2. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / В. Галунько, 

П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін.: за ред. В. Галунько. Видання третє. Київ : 

Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.  

 доц. Зима О.Т. – 0,3 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,4 друк. арк. 

3. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / В. Галунько, 

П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін.: за ред. В. Галунько. Видання четверте. 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с. 41,0 друк. арк. 

 доц. Зима О.Т. – 0,5 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,5 друк. арк. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк. арк.) 

Без грифу МОН: 

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. (11,39 друк. 

арк.) 

 проф. Гаращук В.М. – 0,6 друк. арк.  

 проф. Битяк Ю.П. – 0,55 друк. арк. 

 проф. Матюхіна Н.П. – 0,68 друк. арк.   

 проф. Лученко Д.В. – 0,6 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Зуй В.В. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Червякова О.Б. – 0,5 друк. арк.  
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 доц. Бойко І.В. – 1,13 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. – 0,4 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,75 друк. арк.  

 доц. Сьоміна В.А. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Ігнатченко І.Г. – 0,43 друк. арк.  

 доц. Рябченко Я.С. – 0,75 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 1,02 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,56 друк. арк. 

 ст. викладач Марченко О.О. – 0,25 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,25 друк. арк. 

    ас. Зелінська Я.С. – 0,15 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,18 друк. арк. 

    ас. Бєлікова М.І. – 0,09 друк. арк. 

2. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / [ Ю. П. Битяк, Н. П. 

Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.]; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Х. Вид. 2-ге, допов. та 

перероб. Харків: Право, 2021. 238 с. 13,8 друк. арк. 

 проф. Битяк Ю.П. – 0,4 друк.арк.  

 проф. Матюхіна Н.П. – 6,2 друк.арк. 

 доц. Червякова О.Б. – 1,9 друк.арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 1,6 друк.арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 2,2 друк.арк. 

 ас. Редіна П.В. – 0,5 друк. арк. (погодинник). 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 54/28,18 друк. 

арк. з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк. арк.):22/9,65 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:  
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Загальна кількість – 11 статей, обсягом –  7,38 друк. арк. 

Проф. Гаращук В.М. опублікував 1 статтю у наукометрічній базі данних  

Scopus: 

1. Yaroshenko O. M., Harashchuk V. M., Moskalenko O. V., Melnychuk N. O., 

Burniagina Y. M. The impact of the global financial crisis on the legal regulation of 

labor migration. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39, Iss. 

9. DOI:10.25115/eea.v39i9.5692. Текст: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/

5692 (заг.1,6 друк.арк. авторський внесок 0,6 друк.арк.) (Scopus). 

Проф. Битяк Ю.П. опублікував 1 статтю у наукометрічній базі данних  Web 

of Science: 

1. Bytiak Y. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,Finin H. I.  

Cyberspace and virtual reality as characteristics of the information society. Revista 

inclusiones. 2021. Vol. 8, № 1. 0,2 друк. арк.  (Web of Science). 

Проф. Лученко Д.В. та доц. Георгієвський Ю.В. опублікували 1 статтю у 

наукометрічній базі данних  Scopus: 

1. Administrative Restrictions in Ports: Practice of Crew Rotations During 

COVID-19 Pandemic. Lex Portus. 7(3). С. 7-31. https://doi.org/10.26886/2524-

101X.7.3.2021.1  (1,0 друк. арк.) (Scopus). 

Доц. Федчишин С.А. опублікував 1 статтю у наукометрічній базі данних  

Scopus: 

1. Some Issues of Constitutional Justice in Ukraine. Access to Justice in Eastern 

Europe. 2021. № 2 (10). Р. 128-145. (у співавт. з H. Berchenko, A. Maryniv). 0,3 

друк. арк. (Scopus). 

Доц. Зуй В.В. опублікувала 2 статті у наукометричній базі даних 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. 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
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AMAZONIA INVESTIGA. Том 10. Випуск 37. С. 168-179. 1,5 друк. арк. 0,3 друк. 

арк. (Web of Science). 

 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. 0,3 друк. арк. (Web of Science). 

Доц. Шульга М.Г. та доц. Георгієвський Ю.В. опублікували 1 статтю у 

наукометричній базі даних Scopus: 

1. Mariya G. Shul’ha, Anatoliy V. Mazur, Iurii V. Georgiievskyi. IMPACT of 

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION on RESPECT for HUMAN RIGHTS and 

FREEDOMS: INFORMATIONAL ASPECT. Wiadomości Lekarskie. 2021. № 12. 0,7 

друк.арк., 0,46 друк. арк. (Scopus). 

Доц. Бойко І.В., доц. Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А., доц. Червякова 

О.Б. опублікували 1 статтю у наукометричній базі даних Scopus: 

1. Iryna V. Boiko, Yuliia V. Mekh, Olha M. Soloviova, Valentyna A. Somina 

and Olena B. Cherviakova Universal Human Rights and State Sovereignty. International 

Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 2020,, URL: 

https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-

criminology-and-sociology/volume-9/83-abstract/ijcs/4447-abstract-universal-human-

rights-and-state-sovereignty  1,7 друк.арк. (Scopus). 

Доц. Бойко І.В., доц. Зима О.Т., доц. Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А. 

опублікували 1 статтю у наукометричній базі даних Scopus: 

1. Oleksandr T. Zyma, Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Valentyna A. Somina, 

Yuliia V. Mekh Search for the Optimal Model of Institutional Capacity to Counteract 

Infectious Threats in the Modern World International Jornal of  Biology and Biomedical 

Engineering Volume 15, 2021 , URL: 

https://www.naun.org/main/NAUN/bio/2021/a802010-041(2021).pdf 2,0 друк.арк. 

(Scopus). 
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Ас. Бєлікова М.І. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних Web of 

Science: 

1. Methodological Tools for Investment Risk Assessment for the Companies of 

Real Economy Sector / T. Zholonko, O. Grebinchuk, M. Bielikova, Y. Kulynych, O. 

Oviechkina // Risk Financial Managment.  2021. Vol. 14 (2), Issue 78. 11 s. / (Web of 

Science). 

3.4.3. у міжнародній наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web 

of Science) (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:  

Загальна кількість – 17 статей, обсягом –  12,66 друк. арк. 

Доц. Писаренко Н.Б., ст. викладач Марченко О.О. та ас. Балакарєва І.М. 

опублікували статтю у наукометричній базі Index Copernicus International 

(Польща): 

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

особливості розгляду. Проблеми законності. 2021. Вип. 153. С. 127–141 (у 

співаторстві із І. М. Балакарєвою та О. О. Марченко). 0,7 друк. арк. 

Доц. Федчишин С.А. опублікував 1 статтю у наукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща): 

1. Дипломатичні ранги як спеціальні звання дипломатичних службовців. 

Публічне право. 2020. № 2 (38). С. 55-66. 0,73 друк. арк. 

Доц. Бойко І.В. опублікувала 2 статті у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща): 

1. Єдиний медичний простір у механізмі гарантій права людини на 

здоров’я. Юридичний науковий електронний журнал. 2021.  № 1. С. 150 – 153. 0,8 

друк. арк. 

2. Роль судової практики у формуванні концепції адміністративної 

процедури. Адміністративне право і процес. 2020. № 3 (30). С. 27 – 39. 0,9 друк. 

арк. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Доц. Зима О.Т. опублікував 1 статтю у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща): 

1. Права пацієнта в законі України “Про систему громадського здоров'я”  / 

О.Т. Зима. Юридичний науковий електронний журнал.  2021. Вип. 8. С. 223-227.  

1,0  друк.арк.   

Доц. Зима О.Т. та доц. Соловйова О.М. опублікували 1 статтю у 

наукометричній базі даних Index Copernicus International (Польща): 

1. Sanitary Protection and Space Activities Advanced Space Law, Volume 6, 

2020. Р. 72-79. http://asljournal.org/journals/2020-6/ASL_vol_6_ZymaSoloviova.pdf. 

0,4 друк. арк.  

Доц. Ігнатченко І.Г. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща): 

1. Соціально-культурна діяльність як об’єкт науково-теоретичних 

досліджень і публічного адміністрування. Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2020. № 4. 0,6 друк.арк.  

Доц. Ковтун М.С. опублікувала 2 статті у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща): 

1. Правова природа дисциплінарної відповідальності державних службовців 

/ Ковтун М. С., Крамінська Д. М., Головащенко Д. С. Юридичний науковий 

електронний журнал. № 4. 2021. С. 395-398. URL:  

http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=136. 0,2 друк. арк. 

2. Особливості здійснення адміністративної діяльності поліції під час 

проведення масових заходів / Ковтун М.С., Іванюк А. О. Юридичний науковий 

електронний журнал. № 8. 2020. С.287-290. URL:  http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv?id=130. 0,3 друк. арк. 

Ас. Зелінська Я.С. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща): 

http://asljournal.org/journals/2020-6/ASL_vol_6_ZymaSoloviova.pdf
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1. Зловживання процесуальними правами у адміністраивному судочинстві: 

теоретичні та практичні аспекти. Юридичний  бюлетень. 2020. № 15. С. 71-78. 0,5 

друк. арк.  

Ст. викладач Марченко О.О. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі 

даних Index Copernicus International (Польща): 

1. 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. 

Ас. Балакарєва І.М. та ас. Бєлікова М.І. опублікували 1 статтю у 

наукометричній базі даних Index Copernicus International (Польща): 

1. Правова природа нормативних актів органів місцевого самоврядування у 

сфері оподаткування / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова. Державне будівництво та 

місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. Харків: 

Право, 2021. Вип. 42. 1,0 друк.арк.  

Доц. Георгієвський Ю.В. опублікував 5 статей у наукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща): 

1. Законодавче регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

в Україні. Підприємництво, господарство і право. №2 2021. С. 42-48. 0,82 друк. 

арк.  

2. Недоліки правового регулювання інноваційних проектів в Україні. 

Правова позиція. Випуск № 1 (30), 2021. С.22-28. 0,83 друк. арк.  

3. Актуальні напрями реформування державної регуляторної служби 

України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1/2021. С. 73-78. 0,85 

друк. арк.  

4. Правові проблеми запровадження юрисдикції іноземних судів в Україні. 

Правова позиція. Випуск №3(32). 2021. С. 62-69. 1,09 друк. арк.  
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5. Організаційно-правові проблеми утворення вищого суду з питань 

інтелектуальної власності в сучасних умовах. Публічне право. №2. 2021. С. 26-39. 

1,14 друк. арк.  

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science)  

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

№

 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Статті 

5

1. 

Bytiak Y. P., Dan

ilyan O. G., Dzeb

an A. P., Kalinovs

ky Y. Y.,Finin H. 

I.   

Cyberspace and virtual 

reality as characteristics of 

the information society 

Revista inclusiones Vol. 8, № 1. P. 

332-349. (Web 

of Science). 

 

 

2

2. 

Yaroshenko O. 

M., Harashchuk 

V. M., 

Moskalenko O. 

V., Melnychuk N. 

O., Burniagina Y. 

M.  

 

The impact of the global 

financial crisis on the legal 

regulation of labor 

migration.  

Estudios de Economia 

Aplicada  

Vol. 39, Iss. 

9. DOI:10.251

15/eea.v39i9.5

692. Текст: htt

p://ojs.ual.es/oj

s/index.php/eea

/article/view/56

92  

3

3. 

Luchenko D., 

Georgievskyi Yu.  

Administrative 

Restrictions in Ports: 

Practice of Crew Rotations 

During COVID-19 

Pandemic 

Lex Portus 7(3), 7-31. 

https://doi.org/

10.26886/2524

-

101X.7.3.2021.

1. С. 7-31. 

(Scopus). 

4

4.  

Писаренко Н.Б.  

 

Некоторые вопросы 

определения 

административного 

договора в Украине  

Ежегодник 

публичного права 

2021: Инструменты 

действия 

административных 

органов 

С. 277–290. 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5692
https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
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2

5. 

Федчишин С.А. 

(у співавт. з H. 

Berchenko, A. 

Maryniv). 

Some Issues of 

Constitutional Justice in 

Ukraine 

 

Access to Justice in 

Eastern Europe 
№ 2 (10). Р. 

128-145. 

(Scopus) 

2

6. 

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. С. 168-

179. (Web of 

Science). 

2

7. 

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. Р. 286-

300. (Web of 

Science).  

3

8. 

Mariya G. 

Shul’ha, Anatoliy 

V. Mazur, Iurii V. 

Georgiievskyi. 

 IMPACT of 

EPIDEMIOLOGICAL 

SITUATION on 

RESPECT for HUMAN 

RIGHTS and 

FREEDOMS: 

INFORMATIONAL 

ASPECT  

 

Wiadomości Lekarskie № 12. 

(Scopus).  

4

9. 

Olha M. 

Soloviova, Iryna 

V. Boiko, Yuliia 

V. Mekh, 

Valentyna A. 

Somina and 

Olena B. 

Cherviakova 

Universal Human Rights 

and State Sovereignty  

International Journal of 

Criminology and 

Sociology 

2020, 9, 3014-

3022.  

5

10. 

Olha M. 

Soloviova, Iryna 

V. Boiko, 

Oleksandr T. 

Zyma, Yuliia V. 

Mekh, Valentyna 

A. Somina 

Search for the Optimal 

Model of Institutional 

Capacity to Counteract 

Infectious Threats in the 

Modern World 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

BIOLOGY AND 

BIOMEDICAL 

ENGINEERING 

Volume 15, 

2021. Рр. 342 

– 349.  

1

11. 

Oleksandr Zyma, 

Olha Soloviova 

Sanitary Protection and 

Space Activities 

 

Advanced Space Law Volume 6, 

2020. Р. 72-79.  

1

12. 

Y. Zelinska, V. 

Spasenko 

Non-compliance with the 

requirements for subsoil 

protection: issues of 

administrative liability   

 

 Entrepreneurship, 

economy and law 

7 (305). P.35-

40.  

http://asljournal.org/6-8/
http://asljournal.org/6-8/
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1

13. 

T. Zholonko, O. 

Grebinchuk, M. 

Bielikova, Y. 

Kulynych, O. 

Oviechkina. 

Methodological Tools for 

Investment Risk 

Assessment for the 

Companies of Real 

Economy Sector    

 

Risk Financial 

Managment. 

Vol. 14 (2), 

Issue 78. 11 s. 

(Web of 

Science) 

1

14. 

Oleksii Dniprov, 

Vasyl Nastyuk, 

Maryna 

Bielikova, 

Anatoliy 

Kovalenko, 

Tetiana Ridel  

Legal Mechanism for 

Ensuring Customs 

Security of Ukraine 

Journal of Security and 

Sustainability  

Issues 10 

(2020), no. 2, 

451-463, DOI 

10.9770/jssi.20

20.10.2(7). 

Колективна монографія 

1

15. 

Boiko I. V., 

Soloviova O. M. 

 

Principles of 

administrative procedure 

as markers of its content 

The latest development 

of the modern legal 

sciences and education 

in Ukraine and EU 

countries: an 

experience, challenges, 

expectation: Collective 

monograph. Riga, 

Latvia: “Baltija 

Publishining”  

P. 71-92. 

1

16. 

Ігнатченко І.Г. 

(Belkin L., 

Iurynets J., 

Sopilko I., 

Belkin M. etc.  ) 

 

Теоретичні питання 

публічного 

адміністрування 

культурно-

інформаційної сфери в 

Україні (зарубіжний 

досвід та вітчизняні 

реалії). 

Theoretical and 

practical research in 

law: collective 

monograph  

Іnternational 

Science Group. 

Boston : 

Primedia 

eLaunch, 220 

р. Available at: 

DOI- 

10.46299/ISG.

2021.MONO.L

EGAL.II. P. 

18-27.  

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монографі

ї 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підруч

ники 

та 

навчал

ьні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники без 

грифу МОН 

Збірн

ики 

норм

ативн

ої 

літер

атури 

Кодекси, 

коментарі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

122/118,29 5/29,9 54/28,18 58/14,42 - 5/45,79 - - 5,3 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

Всі викладачі кафедри мають  достатню кількість публікацій. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу 

та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Доц.  Писаренко Н.Б. прочитала  2 лекції у Національній школі суддів 

України . 

Доц. Федчишин С.А. та доц. Ковтун М.С. прочитали лекції для державних 

службовців Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області у 

межах короткострокової програми підвищення кваліфікації на тему «Реалізація 

законодавства у сфері державної служби». 

 4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно 

перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, 

вказати на їх практичне значення, коротко). 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

 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.);  
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 2. Науковий висновок по запиту керівника Закарпатської обласної 

прокуратури Д. І. Казака щодо розмежування кваліфікації неправомірних діянь у 

вигляді ненадання, не повного надання інформації та запит журналіста або відмові 

у її наданні, передбачених законодавством про адміністративну та кримінальну 

відповідальність. 

3. Роз’яснення на запит Харківської обласної прокуратури (вих. № 

09/2/1-6419вих-21 від 12.04.2021) (вхід. 125-01-696  від 16.04.2021) 

4. Науково-правовий висновок, за зверненням ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ» 

щодо правової природи послуги з забезпечення авіаційної безпеки, за надання 

яких справляється відповідна  плата, так званий аеропортовий збір за забезпечення 

авіаційної безпеки.  

5. Науково-правовий висновок, за зверненням адвоката Бевз В.А. з приводу 

правової природи відносин, що виникають у процесі здійснення освітньої 

діяльності Харківським національним університетом Повітряних сил імені Івана 

Кожедуба.  

6. Позиція фахівців кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого щодо застосування окремих 

нормативно-правових актів. 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 
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Засновниками наукової школи адміністративного права є професори О.М. 

Якуба, Р.С. Павловський, Ю.П. Битяк., В.М. Гаращук. Основні напрями наукових 

розробок школи адміністративного права стосуються проблемних питань 

Загальної та Особливої частин адміністративного права: адміністративно-

правового статусу громадян України, функцій, форм та методів державного 

управління, державної служби та кадрової структури апарату органів виконавчої 

влади, адміністративного примусу і відповідальності за адміністративним правом, 

митного законодавства, адміністративного процесу, адміністративної юстиції та 

судочинства в Україні, здійснення контролю і нагляду в державному управлінні, 

управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-

політичною діяльністю. Кафедра адміністративного права проводить 

дослідницьку роботу за науковим напрямком «Проблеми формування правової 

держави та народовладдя (історія, теорія, практика)». Науковцями школи 

досліджуються питання щодо оскарження нормативно-правових актів в порядку 

адміністративного судочинства, застосування державного примусу в 

адміністративному судочинстві, адміністративно-правового статусу суб’єктів 

забезпечення державної безпеки України, дипломатичного представництва за 

кордоном тощо. 

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом академіка 

Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, 

професора Битяка Ю.П. та член-кореспондента Національної академії правових 

наук України, доктора юридичних наук, професора Гаращука В.М. Головним 

напрямом досліджень є забезпечення прав та свобод громадян в сфері державного 

управління, питань удосконалення адміністративної примусу в Україні, 

адміністративного судочинства, митного законодавства, форм та методів 

контролю та нагляду в державному управлінні. Активно працюють з аспірантами 

та докторантами кафедри по підготовці докторських дисертацій та дисертацій 
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доктора філософії проф. Гаращук В.М., проф. Матюхіна Н.П., проф. Лученко Д.В., 

доц. Бойко І.В., доц. Зима О.Т., доц. Соловйова О.М., доц. Федчишин С.А. 

На кафедрі навчається 7 аспірантів денної форми навчання Ус М.В. (наук. 

кер. доц. Рябченко Я.С.) – 4 рік навчання; Плетньова Т.Р. (наук. кер. проф. 

Матюхіна Н.П.) – 3 рік навчання; Околот М.Г. (наук. кер. доц. Соловйова О.М.), 

Халілова А.Г. (наук. кер. проф. Матюхіна Н.П.), Пятигора К.В. (наук. кер. проф. 

Лученко Д.В.) – 2 рік навчання; Яїцька Д.І. (наук. кер. проф. Лученко Д.В.), 

Михайленко В.В. (наук. кер. доц. Зима О.Т.) – 1 рік навчання;  7 аспірантів заочної 

форми навчання: Хохлова А.О. (наук. кер. проф. Лученко Д.В.) – 4 рік навчання; 

Горбунова Я.М. (наук. кер. доц. Бойко І.В.) – 2 рік навчання; Геглюк О.М. (наук. 

кер. доц. Соловйова О.М.), Шовкун А.А. (наук. кер. проф. Матюхіна Н.П.), 

Романець С.В. (наук. кер. проф. Лученко Д.В.), Сатуєва М.Р. (наук. кер. проф. 

Лученко Д.В.), Світличний В.А. (наук. кер. проф. Гаращук В.М.); 1 аспірант 

вечірньої форми навчання Колдашов А.О. (наук. кер. доц. Федчишин С.А.) – 3 рік 

навчання. 

 В 2021 році на кафедрі було захищено 1 докторську дисертацію та 2 

дисертації на здобуття доктора філософії: 

Докторська: 

1. «Диполоматична служба України: організаційно-правові засади» доцент 

Федчишин С.А. (наук. консультант проф. Матюхіна Н.П.). 

Доктор філософії: 

1. «Застосування практики Європейського суду з прав людини у 

адміністративному судочинстві України» аспірант Полях Н.А. (наук. керівник 

проф. Лученко Д.В.). 

2. «Адміністративно-правове регулювання митних спорів» аспірант 

Калантай М.В. (наук. керівник проф. Гаращук В.М.). 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь. 
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5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Було надано 3 відгуки на докторські дисертації, 6 відгуків на  кандидатські 

дисертації та 4 відгуки на дисертації докторів філософії. 

Докторські: 

Проф. Лученко Д.В. – 3 

1. Маслова А.Б. «Органи, що реалізують державну митну політику, як 

складова системи публічного адміністрування: людиноцентристська концепція 

трансформації». 

2. Криворучко Л.С. «Адміністративно-правові засади запровадження 

міжнародних стандартів у сфері забезпечення захисту прав людини». 

3. Петров С.Є. «Адміністративно-правовий статус Головного сервісного 

центру МВС України». 

Кандидатські: 

Проф. Гаращук В.М. – 1 

1. Лелеко А.М. «Адміністративно-правове регулювання міграційних 

відносин в умовах спеціальних міграційних режимів». 

Проф. Лученко Д.В. – 2 

1. Іщенко Л.В. «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції в 

Україні». 

2. Соболєвої І.В. «Прокурор в адміністративному судочинстві: питання 

теорії та практики». 

Ас. Бєлікова М.І. – 3 

1. Чернявська Я.А. «Адміністративно-правова охорона лісів Національною 

поліцією України». 

2. Коваль С.М. «Слідчий-криміналіст як суб’єкт інформаційного права 

України». 
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3. Побережна Н.П. «Забезпечення адміністративного позову як спосіб 

захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб». 

Доктора філософії: 

Проф. Гаращук В.М. – 1 

1. Новіченко А.В. «Адміністративно-правове забезпечення протидії 

нелегальній (незаконній) міграції в Україні». 

Проф. Лученко Д.В. – 1 

1. Солонецький І.І. «Адміністративно-правові засади протидії проступкам у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». 

Доц. Бойко І.В. – 2 

1. Будь О.А. «Адміністративно-превентивні поліцейські заходи». 

2. Береза В.В. «Адміністративно-правовий статус Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України». 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Було підготовлено 14 відгуків на автореферати – 9 докторських та 5 

кандидатських дисертацій. 

 Докторські: 

Проф. Гаращук В.М. – 2 

1. Панасюк О.В. «Адміністративно-деліктне право України: теоретичні 

питання розвитку та реформування».  

2. Тарасюк А.В. «Теоретико-правові основи забезпечення кібербезпеки 

України». 

Проф. Матюхіна Н.П. – 1 

1. Панова Н.С. «Концепт державної адміністративної служби України». 

Проф. Лученко Д.В. – 3 

1. Рувін О.Г. «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за 

діяльністю судово-експертних установ України». 
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2. Радишевська О.Р. «Європеїзація адміністративного права України: 

питання теорії та практики». 

3. Пухтецька А.А. «Принципи адміністративного права: питання теорії та 

практики». 

Доц. Писарекно Н.Б. – 2  

1. Школик А. М. «Адміністративно-процедурне законодавство в Україні: 

становлення та систематизація». 

2. Стець О. М. «Державно-службові відносини: сутнісно-понятійна 

характеристика та галузево-правова ідентифікація». 

Доц. Бойко І.В. – 1 

1. Школик А.М. «Адміністративно-процедурне законодавство в Україні: 

становлення та систематизація». 

Кандидатські: 

Проф. Гаращук В.М. – 1 

1. Шило Є.П. «Організаційно-правове забезпечення діяльності національної 

поліції України як центрального органу виконавчої влади». 

Проф. Лученко Д.В. – 1 

1. Пищида М.М. «Адміністративно-правове регулювання процедур 

обору на посаду судді в Україні».  

Доц. Писаренко Н.Б. – 1  

1. Іванова Д. А. «Адміністративно-правове регулювання міжнародних 

морських перевезень пасажирів». 

Доц. Федчишин С.А. – 1 

1. Васильєва Л.О. «Адміністративно-правове регулювання процесу 

створення та діяльності банківських установ». 

Доц. Георгієвський Ю.В. - 1 

1. А.М. Мамульчика «Адміністративно-правове забезпечення надання 

статусу дитини, розлученої з сім’єю, в Україні». 
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 Рецензія на навчальний посібник:  

 Проф. Гаращук В.М. – 1  

 1. «Правове регулювання адміністративних послуг в схемах», підготовлене 

колективом авторів кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики 

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

За наявності відповідних звернень кафедра регулярно роз'яснює чинне 

законодавство депутатам, працівникам правоохоронних органів, фахівцям 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

6.2. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 

друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації. –  

6.3. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його виконанням. 

Викладачі виступають з лекціями та повідомленнями перед слухачами 

Інституту післядипломної освіти.  

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні. –  

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Кафедра приділяє серйозну увагу  організації науково-дослідницької роботі 

студентських наукових гуртків з адміністративного права. В студентських 
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наукових гуртках працюють студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денних факультетів. 

Проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., доц. Рябченко 

Я.С. керують студентським науковим гуртком. В ньому приймають участь 

студенти всіх інститутів та факультетів. Під їх керівництвом студенти беруть 

участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, 

які проводяться в Університеті та за його межами.  

Засідання гуртків проводяться у залежності від підготовки доповідей. 

Кафедра постійно тримає у полі зору процес залучення нових членів до 

студентського наукового гуртка, пояснюючи їм значення наукової роботи як для 

особистого професійного розвитку, так і для правознавства та вдосконалення 

юридичної практики. 

Студенти денних факультетів приймають участь в проведенні науково-

дослідних робіт, узагальненні правозастосовчої практики.  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк. арк.  

Під керівництвом викладачів кафедри студентами були опубліковано 

самостійно 175 публікації обсягом 31,7 друк. арк.  

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк.: 1 /0,2 друк. арк. 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

Проф. Битяк Ю.П. член редакційних колегій журналу «Право України», 

збірника «Вісник Національної академії правових наук України», збірника 

наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування». 

 Проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М. та проф. Лученко Д.В. члени 

редколегії  Республіканського міжвідомчого наукового збірника Національної 

юридичної академії імені Ярослава Мудрого «Проблеми законності».  
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Проф. Гаращук В.М.  член редколегії наукових збірників «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування», «Полтавський правовий часопис». 

Проф. Матюхіна Н.П. член редколегії електронного наукового фахового 

видання «Теорія і практика правознавства» Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

Проф. Лученко Д.В. член збірника наукових праць «Проблеми законності» 

та редакційної колегії збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

Доц. Георгієвський Ю.В. член редакційної колегії фахового науково-

практичного видання «Право та інновації» та фахового електронного наукового 

видання «Право та інноваційне суспільство». 

  Доц. Федчшин С.А. член редакційної колегії Міжнародниого науково-

практичного юридичного журналу «Світ науки та освіти». 

Доц. Бойко І.В. та доц. Соловйова О.М. членкіні редакційної колегії 

Збірника наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції «Права людини в «ковідному» 

світі» 14 травня 2021 року. 

Доц. Соловйова О.М. член редакційної колегії: Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції (15-

16 квітня 2021 року.  

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

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.(доц. Писаренко Н.Б.). 
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2) Грамота Міністерства освіти і науки України. за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну 

науково-педагогічну діяльність. (доц. Писаренко Н.Б.). 

3) Подяка за активну участь ІХ Міжнародній науково практичній 

конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (15-

16 квітня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків).(доц. Ігнатченко І.Г.). 

4) Почесна грамота, за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня 

Університету (доц. Федчишин С.А.). 

5) Диплом за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «ПРАВО» у 2020-2021 навчальному році (доц. 

Бойко І.В.). 

6) Диплом за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право» у 2020-2021 навчальному році (доц. Бойко І.В.). 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

Викладачі кафедри є членами Всеукраїнської асоціації фахівців з 

адміністративного права. 

Проф. Матюхіна Н.П. та проф. Лученко Д.В. є членами спеціалізованих 

вчених рад з захисту дисертацій.   

1. Проф. Битяк Ю.П. член Науково-консультативної ради при Міністерстві 

юстиції України , член Ради прокурорів України, Науково-консультативної ради 

Конституційного суду України.  

2. Проф. Матюхіна Н.П. вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д. 64.086.03. 
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3. Проф. Лученко Д.В. член спеціалізованої  вченої ради Запорізького 

національного університету:  Д 17.051.07. 

4. Проф. Лученко Д.В. та доц. Бойко І.В. члени разової спеціалізованої 

вченої ради із захисту дисертації Калантай М.В. на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

5. Проф. Матюхіна Н.П. та ас. Зелінська Я.С. члени разової спеціалізованої 

вченої ради із захисту дисертації Полях Н.А. на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

2021 навчальний рік, був для Університету достатньо складним, у зв’язку з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коранавірусом SARS-

CoV-2, навчання кафедрою проводиться дистанційно, з дотриманням карантинних 

заходів необхідних для запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19.  

 Кафедра адміністративного права отримала певний досвід роботи в умовах 

«дистанційного режиму». До позитивного можна віднести навчання викладачів 

кафедри щодо роботи в інтернеті на платформах ZOOM, MOODLе та ін. Взагалі 

дистанційне навчання можна розглянути як достатньо ефективну форму 

організації навчального процесу. Були підготовлені НЕІКи по всім навчальним 

дисциплінам, які викладаються на кафедрі, за затвердженими програмами. 

Кафедра здійснює прийом та опрацювання курсових робіт із використанням 

робочої електронної пошти з доменним ім’ям @nlu.edu.ua. Своєчасно інформує 

студентів щодо дистанційного проведення лекцій, практичних занять, іспитів 

(заліків), захисту курсових робіт шляхом розміщення запрошень на відео-

конференцію на порталі АСУ Університету (acsnew.nlu.edu.ua). Організовано 

ліквідацію академічних заборгованостей з навчальних дисциплін з яких 

передбачена така форма підсумкового контролю як залік за результатами 

практичних занять та захист курсової роботи у дистанційній формі навчання, що 

передбачена регламентом «Про проведення контрольних заходів дистанційно (із 
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використанням платформи Moodle)» затвердженого розпорядженням проректора з 

навчальної роботи № 112 від 07.0.2020 р.  Викладачами кафедри були записані 

відео-лекції з навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, і розміщені на 

порталі АСУ університету.   

Проф. Матюхіна Н.П. підготовула програми підвищення кваліфікації 

державних службовців «Державна служба в органах юстиції в умовах адаптації до 

європейських стандартів: сучасний стан організації та правового регулювання» 

(Модуль 2 «Управління персоналом як складова управління державною 

службою»; Модуль 5 «Проблеми цифрової трансформації державної служби».  

Доц. Писаренко Н.Б. є автором та експертом Школи з методики викладання 

галузевих юридичних дисциплін публічно-правового циклу, яка започаткована 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Вона також приймала участь у 

підготовці рекомендацій щодо реалізації Програми гостьових лекторів для 

юридичних шкіл, яка започаткована Координатором проектів ОБСЄ в Україні. 

Доц. Зуй В.В. у період з 16  листопада по 28 грудня 2020 р. у Куявському 

університеті 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.  

Доц. Бойко І.В. брала участь у тренінгу в  Online Law School, 13 лютого 2021 

р. Приймала участь у проведенні факультетського семінару «Права людини та 

Національна поліція» для студентів факультету адвокатури, грудень 2020 р. 

організувала проведення зустрічі студентів факультету адвокатури з суддею 

Московського районного суду м. Харкова Горбуновою Я.М.Доц. Бойко І.В. 

отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації від 05.04.2021р. № ПК 

36627007/200074-21 «Методичні основи викладання юридичних дисциплін в 

закладах вищої освіти» Міжгалузевого інститут післядипломної освіти 
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Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(загальний обсяг 180 ак.год/ 6 кред. ECTS), а також посвідчення  про проходження 

підвищення кваліфікації до диплому серія ХА № 13850977 у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького, факультет 

післядипломної освіти (загальний обсяг 45 год/1,5 кредитів). 

Доц. Бойко І.В. приймала участь у прес-заходах: 

1.  «Реформа місцевих держадміністрацій. Що у підсумку?» 6.04.2021 р. 

2. «Як змінить життя українців закон про адміністративну процедуру?» 

27.01.2021 р.  

3. «Доступ до публічної інформації. Як влада відповідає громадянам» 

14.01.2021 р.  

А також приймала участь в якості спікера на Молодіжному аналітичному 

форумі, що відбувся онлайн 2-3.03.2021 р. та у засіданні робочої групи з прав 

людини при ООН 3.11.2021 р.  

Доц. Соловйова О.М. отримала: 

1. Сертифікат підвищення кваліфікації за 2021 рік Соловйова О.М. 

(свідоцтво № 1453, Дніпропетровська обласна КДКА, 17.10.2005) від 29.07.2020. 

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 05.04.2021р. № ПК 

36627007/200074-21 «Методичні основи викладання юридичних дисциплін в 

закладах вищої освіти» (Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

загальний обсяг 180 ак.год/ 6 кред. ECTS). 

3. Посвідчення  про проходження підвищення кваліфікації до диплому серія 

ХА № 13850977. Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, факультет післядипломної освіти, загальний обсяг 45 год/1,5 

кредитів. 
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4. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 05408289/23529-20 від 

20.11.2020 р. Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового 

потенціалу навчального закладу. Загальний обсяг 30 год/1 кредит. 

Проф. Гаращук В.М., проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В. та доц. Федчишин 

С.А. з 2 листопада 2020 року по 28 січня 2021 року підвищували 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). Доц. Ковтун М.С. отримала сертифікат підвищення кваліфікації за 2021 

рік (свідоцтво № 1654 виданий Радою адвокатів Харківської області 18.02.2015 р.) 

від 27.03.2021 р. 

Ас. Зелінська Я.С. та ас. Спасенко В.О. з 08 лютого по 19 березня 2021 р. 

пройшли 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).  

Ас. Зелінська Я.С. отримала: 

1) сертифікат від 07 грудня 2020 року (реєстраційний номер 280), виданий 

Київським національним економічним університетом імені Вадима гетьмана, про 

знання англійської мови на рівні В2; 

2) атестат про присвоєння вченого звання доцента (рішення вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 25 червня 

2021 року, протокол № 12). 

 

Завідувач кафедри 

адміністративного права,  

професор          В.М. Гаращук 


