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ЗА 2016 РІК 
1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 
 Ігнатченко Ірина Георгіївна  
2. Вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук, доцент.  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
«Культура як об’єкт адміністративно-правового регулювання: генеза, 
концептуальні підходи », 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Культура як об’єкт адміністративно-правового регулювання: генеза, 
концептуальні підходи » в повному обсязі. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.). 
Всього опубліковано – 2,05 друк. арк. 

Тези:   
1. Щодо взаємодії «цивільної безпеки» та «культурної безпеки» України 

в європейському адміністративному просторі // Розвиток цивільної безпеки 
України в контексті євроінтеграції (25 листопада 2015 року, м. Харків). 
Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародного науково-
практичного круглого столу / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех 
та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2015. – 244 с., 0,4 друк. арк. 

2.  Сучасні чинники глобалізації системи вищої освіти і проблеми 
національної безпеки // Сучасні практики Вищої юридичної освіти і 
педагогіки:  тези доповідей та повідомлень учасників Х конференції школи 
педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 
266 с., 0,35 друк. арк. 

3.  Забезпечення культурної безпеки як мета правового регулювання у 
сфері культури України // Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 
травня 2016 року). Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної 
науково-практичної конференції / Редкол. Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – 320 с., 0,4 друк. арк.   

4. Культурна безпека України в аспекті правової політики держави // 
Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та 
перспективи розвитку (21 травня 2016 року, м. Харків). Збірник наукових 
праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції / 
Редкол. Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. – 272 с.,  0,35 друк. арк. 

5. Державна культурна політика в системі інформаційної безпеки // 
Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України (25 



листопада 2016 року м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ 
Міжнародного науково-практичного круглого столу/ Редкол. Ю.П. Битяк, 
А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – 248 
с., 0,4 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, 0,15 друк.арк. 

 
  4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
 Дано юридичну характеристику сфери культури як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання; охарактеризовано процес 
формування законодавства України у цій царині; зроблено акцент на 
«безпековому» аспекті останнього. 
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. -- 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. -- 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). -- 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 

1. ІІ Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Розвиток 
цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» (25 листопада 2015 
року, м. Харків) 

2.  Х конференція школи педагогічної майстерності Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (2016 р., м. Харків). 

3. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 
України: виклики сьогодення» (20 травня 2016 року). 

4. І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» (21 
травня 2016 року, м. Харків). 



5. ІІІ Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна 
безпека: європейські орієнтири та перспективи для України» (25 листопада 
2016 року м. Харків). 

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

Тези:  
1. Щодо взаємодії «цивільної безпеки» та «культурної безпеки» України 

в європейському адміністративному просторі // Розвиток цивільної безпеки 
України в контексті євроінтеграції (25 листопада 2015 року, м. Харків). 
Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародного науково-
практичного круглого столу / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех 
та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2015. – 244 с. С. 48-50, 0,4 друк. арк. 

2.  Сучасні чинники глобалізації системи вищої освіти і проблеми 
національної безпеки // Сучасні практики Вищої юридичної освіти і 
педагогіки:  тези доповідей та повідомлень учасників Х конференції школи 
педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 
266 с. – С. 108-111. 0,35 друк. арк. 

3.  Забезпечення культурної безпеки як мета правового регулювання у 
сфері культури України // Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 
травня 2016 року). Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної 
науково-практичної конференції / Редкол. Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 
Мех та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – 320 с. С.35-38, 0,4 друк. 
арк.   

4. Культурна безпека України в аспекті правової політики держави // 
Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та 
перспективи розвитку (21 травня 2016 року, м. Харків). Збірник наукових 
праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції / 
Редкол. Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: видавництво 
«Плеяда», 2016. – 272 с. С.39-41, 0,35 друк. арк. 

5. Державна культурна політика в системі інформаційної безпеки // 
Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України (25 
листопада 2016 року м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ 
Міжнародного науково-практичного круглого столу/ Редкол. Ю.П. Битяк, 
А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – 248 с. 
– С. 44-45, 0,4 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. – С. 137-139, 0,15 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. Які інші відзнаки отримали у звітному році.  
 1. Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну 
науково-педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання і 
виховання студентської молоді та з нагоди святкування Дня університету. 
16. Співробітництво з закордонними організаціями. –  
17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. –  
 
 
 к.ю.н., доцент кафедри       І.Г. Ігнатченко 
 адміністративного права 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  
адміністративного права 

 Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р. 


