
Форма 7. Звіт про проведену наукову роботу перемінного складу та роботу наукових товариств навчально-наукових інститутів
та факультетів у 2017 році

Робота перемінного складу:
1. Кафедра адміністративного права і процесу НАВС
2. Особи, що відповідальні за організацію наукової роботи з перемінним складом:
Булик І.Л., к.ю.н., ст. викладач кафедри адміністративного права і процесу, керівник наукового гуртка на базі ННІ № 1;
Муратова Д.Б., к.ю.н., ст. викладач кафедри адміністративного права і процесу, керівник наукового гуртка на базі ННІ № 2;
Дорогих В.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу, керівник наукового гуртка на базі ННІ № 3.

3. Всього за 2017 рік згідно планів роботи наукових гуртків на базі ННІ № 1, ННІ № 2 та ННІ № 3 за участю перемінного складу
було проведено 1 науковий захід:
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4. Перелік  зовнішніх наукових заходів,  у  яких  брали  участь особи  перемінного складу під  керівництвом науково-педагогічних
працівників навчально-наукового інституту, факультету або кафедри, лабораторії (із зазначенням прізвища, імені, по батькові учасника та
наукового керівника, назви інституту, факультету, курсу та групи учасника, а також повної назви наукового заходу, місця і дати його
проведення):

1) у березні місяці 2017 року під науковим керівництвом доцента кафедри Волоха О.К. курсанти ННІ № 1 НАВС брали участь у IX
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави»
(м. Одеса, 30.03.2017 р.):

- Васильченко А.П., Волох О.К.  Судова система України  // ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце
правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 30.03.2017 р.). – С. 60-62;

- Мурзо Є.О., Волох О.К.  Методи переконання та примусу в адміністративній діяльності правоохоронних органів // ІХ Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса,
30.03.2017 р.). – С. 77-79;

-  Король  М.Г.,  Волох О.К.  Адміністративна  відповідальність  за  порушення  прав  споживачів  //  ІХ Міжнародна  науково-практична
інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 30.03.2017 р.). – С. 68-
70;



- Перушко М.О., Волох О.К. Окремі питання удосконалення законодавства щодо виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень //  ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  «Роль  та  місце  правоохоронних органів  у  розбудові  демократичної
правової держави» (м. Одеса, 30.03.2017 р.). – С. 79-80.).

5. Відомості про наукові публікації осіб перемінного складу  під керівництвом науково-педагогічних працівників навчально-наукового
інституту, факультету або кафедри, лабораторії (бібліографічні відомості про наукові статті чи тези виступів на наукових заходах),
підтверджені копіями програм проведення наукових заходів або збірників тез:

1) Абдулкадірова Е.Е. Проблеми законодавчого регулювання розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією
//  Забезпечення прав і  свобод людини засобами адміністративного права:  Матеріали науково-практичного семінару /  ред.  колегія  :  О.В.
Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 50-53.

2)  Бернадін  В.А.  Підакцизні  товари  як  об’єкт  адміністративно-правової  охорони  //  Забезпечення  прав  і  свобод людини  засобами
адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.:
Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 57-61.

3)  Воробйов В.А.  Перспективні  напрями удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання миротворчої  діяльності
України // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія :
О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 61-64.

4) Зелений Д.О. Питання відносин працівників патрульної поліції із суспільством і шляхи їх вирішення // Забезпечення прав і свобод
людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух,
О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 76-80.

5) Кузьменко О.Ю. Поняття «гендеру» // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-
практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 98-
102.

6)  Малюк  Т.М.  Адміністративна  відповідальність  в  сфері  публічних  закупівель  //  Забезпечення  прав  і  свобод  людини  засобами
адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.:
Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 102-105.

7) Оксенюк Д.С. Генезис адміністративно-правового забезпечення авторських прав //  Забезпечення прав і свобод людини засобами
адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.:
Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 110-112.

8) Остапчук В.А. Адміністративно-правове тлумачення – забезпечення прав і свобод людини й громадянина // Забезпечення прав і
свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д.
Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 112-115.

9) Островський С.О. Поняття взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Силами України //
Забезпечення  прав  і  свобод  людини  засобами  адміністративного  права:  Матеріали  науково-практичного  семінару  /  ред.  колегія  :  О.В.
Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 116-120.

10) Сподинський Б.О. Адміністративно-правові засади діяльності приватних виконавців // Забезпечення прав і свобод людини засобами
адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.:
Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 135-139.



11)  Терещенко  Н.А.  Процесуальна  природа  адміністративного  судочинства  як  засобу  вирішення  публічно-правових  спорів  //
Забезпечення  прав  і  свобод  людини  засобами  адміністративного  права:  Матеріали  науково-практичного  семінару  /  ред.  колегія  :  О.В.
Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 147-149. 

12) Тімохіна А.О. Депутатський імунітет: зарубіжна практики та український досвід // Забезпечення прав і свобод людини засобами
адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.:
Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 150-152.

13) Улянченко Ю.О. Національне антикорупційне бюро України //  Забезпечення прав і  свобод людини засобами адміністративного
права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр
«Кафедра», 2017. – С. 152-155.

14)  Хатамова В.О.  Питання протидії  корупції  в  частині  надання адміністративних послуг  органами публічного адміністрування  //
Забезпечення  прав  і  свобод  людини  засобами  адміністративного  права:  Матеріали  науково-практичного  семінару  /  ред.  колегія  :  О.В.
Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 159-162.

15) Хуторянська В.І. Розуміння змісту адміністративного процесу // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного
права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр
«Кафедра», 2017. – С. 162-165.

16) Шевчук А. Куріння у школі (адміністративно-правовий аспект) // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного
права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр
«Кафедра», 2017. – С. 165-168.

17) Яровий К.В. Адміністративно-правове регулювання взаємодії Національної поліції України з суб’єктами публічної адміністрації у
зоні проведення антитерористичної операції // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-
практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 176-
179.

18) Рокотянська А.С., Лупало О.А.  Деякі питання теоретико-правових засад визначення встановлених законом правопорушень щодо
одержання подарунків // Забезпечення прав і свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару /
ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 15-21.

19) Чабан Б.В., Чабан В.П. Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративної нормотворчості // Забезпечення прав і свобод
людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух,
О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 21-25.

20)  Скорик  О.С.,  Скорик  В.О.  Особливості  публічної  служби  Німеччини  //  Забезпечення  прав  і  свобод  людини  засобами
адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.:
Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 41-45.

21)  Баран  Т.Ф.,  Чорна  В.Г. Поняття  публічної  служби  //  Забезпечення  прав  і  свобод  людини  засобами  адміністративного  права:
Матеріали  науково-практичного  семінару /  ред.  колегія  :  О.В.  Кузьменко (голова),  І.Д.  Пастух,  О.К.  Волох.  —  К.:  Видавничий  центр
«Кафедра», 2017. – С. 53-57.

22)  Гладиш  Л.,  Чорна  В.Г.  Німецький  досвід  адміністративного  судочинства  //  Забезпечення  прав  і  свобод  людини  засобами
адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.:
Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 64-67.



23) Горбач А.Ю., Горбач О.В. Щодо адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією // Забезпечення прав і
свобод людини засобами адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д.
Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 67-70.

24) Запорожець А.К., Скорик В.О. Удосконалення системи адміністративного управління у сфері охорони державної таємниці України з
урахуванням  досвіду  країн  ЄС  і  НАТО  //  Забезпечення  прав  і  свобод  людини  засобами  адміністративного  права:  Матеріали  науково-
практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.: Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 70-75.

25) Копин В.М., Муратова Д.Б. Внутрішні переселенці та міграційні процеси в Україні // Забезпечення прав і свобод людини засобами
адміністративного права: Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. — К.:
Видавничий центр  «Кафедра», 2017. – С. 86-90.
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