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Наукове життя академії 

КОНКУРС НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ  
АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

14 грудня 2017 р. в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбулось 
вручення відзнаки «Кращий науковець» за підсумками 2016-2017 навчального року. 
Її отримав ЮРІЙ ОНІЩИК, завідувач кафедри конституційного, адміністративного 
та господарського права АПСВТ, доктор юридичних наук, доцент.

Під час вручення відзнаки переможець сказав: «Щиро вдячний Академії, яка запровадила щорічний 
конкурс наукових досягнень. Завдяки цьому конкурсу можна побачити, що людина працює та має певні 
здобутки. І це не лише її досягнення, а й Академії, адже таким чином вона поширює інформацію про 
наш навчальний заклад та підносить його на вищий рівень. З огляду на це – це не лише моя перемога, 
це перемога Академії праці, соціальних відносин і туризму. Переконаний, що такий конкурс буде моти-
вувати науково-педагогічних працівників Академії до активної наукової діяльності».

Переможця було визначено на конкурсних засадах. Згідно із Положенням про заохочення 
працівників Академії праці. соціальних відносин і туризму за наукові досягнення, схваленого рішенням 
Вченої ради від 01.12.2016 р. і затвердженого відповідним наказом ректора, у вересні 2017 р. було 
оголошено конкурс серед штатних співробітників Академії. Визначення переможців відбувалось за 
рейтинговим принципом: до уваги брались публікації у міжнародних та вітчизняних виданнях, участь  
у наукових заходах, індекси цитованості тощо.

Юрій Оніщик працює в Академії праці, соціальних відносин і туризму з вересня 2016 року на 
кафедрі конституційного, адміністративного та господарського права. Протягом вересня-грудня  
2016 р. – професор кафедри, з грудня 2016 р. – завідувач кафедри. 

До напрямів наукових інтересів переможця конкурсу належать проблеми фінансового права, пра-
вове регулювання оподаткування, митне законодавство, міжнародне співробітництво у боротьбі з пра-
вопорушеннями у податковій та митній сферах. Найбільш предметно цими питаннями почав займатися 
з 2005 р. За цей період опубліковано понад 100 наукових праць. Юрій Оніщик взяв участь у більш як  
50 міжнародних науково-практичних конференціях.

Є учнем та представником наукової школи фундатора фінансового права України – Лідії Воронової. 
Юрій Оніщик – член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, 

Асоціації фінансового права України. З 2017 р. активно долучився до видання тематичного випуску  
з права журналу «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму» і став його редактором.

У 2016-2017 навальному році Юрій Оніщик опублікував 11 наукових праць, з яких: монографія – 
1 (у співавторстві), наукових статей у вітчизняних фахових виданнях – 4, тез доповідей у збірниках 
матеріалів конференцій – 6. Взяв участь у 7 науково-практичних конференціях, з яких 6 – міжнародні. 
Був розробником освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 081  
«Право».

У 2017 р. взяв участь у міжнародному освітньо-науковому форумі «Права людини: теорія та прак-
тика» (Польща) та отримав сертифікат про міжнародне стажування. Окрім цього, брав активну участь 
в опонуванні дисертацій, написанні відгуків на автореферати дисертацій, рецензуванні монографій, 
дисертацій, збірників матеріалів науково-практичної конференції та круглого столу, наукових статей. 

Профіль науковця у системі GoogleScholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=qTGtMm
IAAAAJ&hl=ru 

Вітаємо колегу із заслуженою перемогою в конкурсі й бажаємо нових наукових здобутків! 
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Публікації Юрія Оніщика у журналі «Вісник Академії праці,  
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