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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Червякова Олена Борисівна 
2. Вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Антикорупційні стандарти та корупційні ризики в інформаційній сфері», 
1,5 друк.арк.   

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Антикорупційні стандарти та корупційні ризики в інформаційній сфері» 
у повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографій, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.). 
Всього опубліковано – 3,35 друк.арк. 

Наукові статті: 
1. Актуальні питання застосування прокурором  антикорупційного 

законодавства (у співав.) // Вісник прокуратури.-2016.- № 3, 0,5 друк.арк. 
2. Персональные данные в системе информационных ресурсов 

Национальной полиции Украины  : проблемы защиты //Bezpieczenstwo i 
zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo i obronnosc  Wydawnictwo Spolecznei 
Akademii Nauk/- 2016.- yt Tom ХУП.- zesyt, czesc Ш, 0,5 друк.арк.  

3. Протокол об административном правонарушении как документ : 
существенные признаки и требования, предъявляемые к нему ( в соавт.) 
//LEGEA SI VIATA.- Octombrie, 2016, 0,5 друк.арк. 

Тези: 
1. Деякі напрями гармонізації   вітчизняного законодавства з питань 

захисту державної таємниці до законодавства країн ЄС (у співав.) : 
ВОРКШОП :Інформаційна безпека як частина національної безпеки у 
Східній Європі : зб.матеріалів 19-20 лютого 2016.- м. Харків.- Х.: Право, 
2016, 0,33 друк.арк. 

2. Защита государственной тайны (секретов) в европейских странах : 
сравнительно-правовой анализ //Теоретические и прикладные аспекты 
информационной безопасности : Тезисы докл.Международной  научно-
практической конференции. – г. Минск, 31 марта 2016 г.- Минск, Академия 
МВД, 2016, 0,33 друк.арк. 

3. Антикорупційні стандарти державної служби //Всеукраїнський 
форум вчених-адміністративістів «Актуальні питання реалізації нового 
Закону України «Про державну службу», м.Запоріжжя, 21 квітня 2016 р. : 
тези доповідей.- Запоріжжя, ЗНУ.-2016, 0,33 друк.арк. 
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4. Щодо концептуальних засад гармонізації вітчизняної системи 
захисту державної таємниці до країн РЄ та НАТО //IV  Міжнародна науково-
практична конференція «Сектор безпеки України : виклики 
сьогодення».Харків, 20 травня 2016 р.-Зб. наук. праць за матер.конф.-Х.: 
Плеяда, 2016, 0,33 друк.арк. 

5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як 
спеціальний суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки //Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення : стан та перспективи розвитку. 1 
Міжнародна науково-практична конференція.- Х., 21 травня 2016 р. 
Зб.наук.праць.- Х.: Плеяда, 2016, 0,33 друк.арк. 
 Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: посіб. Для підготовки до іспиту / Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Гаращука. – Х. :Право, 
2016, 0,2 друк.арк. 
 4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

З’ясування впливу корупційних ризиків на забезпечення доступу до 
інформаційних ресурсів, форм та методів контролю у сфері управління 
інформаційними ресурсами та їх обігом, що в підсумку має сприяти 
підвищенню ефективності державного управління та реалізації права 
громадян на інформацію. 

5.  Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). –  
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 
та інших нормативно-правових актів. - 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. –  
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. –  

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. - 
 6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. –  
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. –  
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.  

Взяла участь у навчально-методичному семінарі в прокуратурі 
Харківської області з питань застосування антикорупційного законодавства 
05.02.2016 р. 

Взяла участь у навчальному семінарі у Харківській міськраді з питань 
застосування антикорупційного законодавства 22.02.2016 р. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

 Підготовлено відповідь на запит прокуратури Харківської області 
стосовно застосування окремих положень антикорупційного законодавства. 



 

3 
 

 

 Підготовлено відповідь на запит Генеральної прокуратури України 
стосовно застосування окремих положень антикорупційного законодавства. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 
 1. ВОРКШОП :Інформаційна безпека як частина національної безпеки 
у Східній Європі  19-20 лютого 2016.- м.Харків. 

2. Теоретические и прикладные аспекты информационной 
безопасности : Международная научно-практическая конференция, г. Минск, 
31 марта 2016 г.   

3. Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні 
питання реалізації нового Закону України «Про державну службу», 
м.Запоріжжя, 21 квітня 2016 р.   

4. У Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 
України : виклики сьогодення».Харків, 20 травня 2016 р. 

5. Адміністративне право сучасного етапу державотворення : стан та 
перспективи розвитку. 1 Міжнародна науково-практична конференція.- Х., 21 
травня 2016 р. 
 6. І Міжнародна науково-практична конференція «Історія вітчизняного 
та європейського адміністративного права і процесу» (6 жовтня 2016 
р., юридичний факультет Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка). 
 7. Міжнародна науково-практична конференція " Інформаційна безпека 
в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії" (4 листопада 
2016 р., Національний університет "Львівська політехніка"). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

Наукові статті: 
 1. Актуальні питання застосування прокурором  антикорупційного 

законодавства (у співав.) // Вісник прокуратури.-2016.- № 3.-С.17-27 0,5 
друк.арк. 

2. Персональные данные в системе информационных ресурсов 
Национальной полиции Украины  : проблемы защиты //Bezpieczenstwo i 
zarzadzanie kryzysowe – bezpieczenstwo i obronnosc  Wydawnictwo Spolecznei 
Akademii Nauk/- 2016.- yt Tom ХУП.- zesyt, czesc Ш.- p.415-422. - 0,5 
друк.арк.  

3. Протокол об административном правонарушении как документ : 
существенные признаки и требования, предъявляемые к нему ( в соавт.) 
//LEGEA SI VIATA.- Octombrie, 2016.- с.77-81 – 0,5 друк.арк. 

Тези: 
 1. Деякі напрями гармонізації   вітчизняного законодавства з питань 

захисту державної таємниці до законодавства країн ЄС (у співав.) : 
ВОРКШОП :Інформаційна безпека як частина національної безпеки у 
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Східній Європі : зб.матеріалів 19-20 лютого 2016.- м.Харків.- Х.: Право, 
2016.-С.134-137 - 0,33 друк.арк. 

2. Защита государственной тайны (секретов) в европейских странах : 
сравнительно-правовой анализ //Теоретические и прикладные аспекты 
информационной безопасности : Тезисы докл.Международной  научно-
практической конференции. – г. Минск, 31 марта 2016 г.- Минск, Академия 
МВД, 2016.-С.197-201.- 0,33 друк.арк. 

3. Антикорупційні стандарти державної служби //Всеукраїнський 
форум вчених-адміністративістів «Актуальні питання реалізації нового 
Закону України «Про державну службу», м.Запоріжжя, 21 квітня 2016 р. : 
тези доповідей.- Запоріжжя, ЗНУ.-2016.-С.171-174 - 0,33 друк.арк. 

4. Щодо концептуальних засад гармонізації вітчизняної системи 
захисту державної таємниці до країн РЄ та НАТО //1У Міжнародна науково-
практична конференція «Сектор безпеки України : виклики 
сьогодення».Харків, 20 травня 2016 р.-Зб. наук. праць за матер.конф.-Х.: 
Плеяда, 2016.- С.96-97. - 0,33 друк.арк. 
 5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як 
спеціальний суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки //Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення : стан та перспективи розвитку. 1 
Міжнародна науково-практична конференція.- Х., 21 травня 2016 р. 
Зб.наук.праць.- Х.: Плеяда, 2016.-С.107-110 - 0,33 друк.арк. 
 Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: посіб. Для підготовки до іспиту / Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг.ред. В.М. Паращука. – Х. :Право, 
2016. – С. 131-134, 0,2 друк.арк. 
 9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. – 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. –  
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. –  
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. –  
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. –  
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії). –  
15. Співробітництво з закордонними організаціями. –  
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору. – 
18. Які інші відзнаки отримали у звітному році. - 
 

к.ю.н., доцент кафедри 
адміністративного права       О.Б. Червякова 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р.  


