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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

 Червякова Олена Борисівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук,  доцент 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
«Організаційно-правові засади забезпечення прав учасників інформаційних 

відносин» 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Організаційно-правові засади забезпечення прав учасників інформаційних 

відносин» 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: 3,16 друк. арк. 

Наукові статті: 

   1. Медіакультура публічних службовців : шляхи становлення в Україні 

// Розвиток інформаційної культури: український та європейський досвід її 

правового забезпечення. Вип.14. Наукові статті учасників ХV Міжнародного 

науково-практичного симпозіуму «Рахманінов та культура України». – Х.: 

ФОП Носань В.А. – 2017, 0,5 друк. арк. 

 2.Удосконалення інформаційної безпеки особи через призму 

Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 «Про захист 

фізичних осіб у зв`язку з опрацюванням персональних даних і про вільний 

рух таких даних» (у співавт.) // Право і безпека у контексті європейської та 

євроатлантичної інтеграції»; Зб. статей та тез наукових повідомлень за 

матеріалами II Харківського міжнародного юридичного форуму 28.09.2018 р. 

– Х.: Право, 2018, 0,33 друк. арк. 

 3. Медіакультура як складник інформаційної безпеки особи в мережі 

Інтернет : шляхи становлення в Україні // V Міжнародна науково-практична 

конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів». До 70-

річчя з дня ухвалення Загальної декларації прав людини. Зб. статей та тез 

наукових повідомлень. – Х.: Фенікс, 2018, 0,33 друк. арк.  

Тези: 

 1. Забезпечення інформаційних прав особи в процесі прийняття 

індивідуальних (адміністративних) актів органами публічного управління // II 

Міжнародна науково-практична конференція  «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення». – Х.: 12-13 квітня 2018 р., 0,25 друк. арк. 
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 2. Закон України «Про Національну поліцію» як джерело правової 

інформації : питання визначеності // VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики». – Х.: 18 травня 2018 р. – С.89-91, 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.]. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2017, 0,4 друк. арк. 

   2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2018, 0,4 друк. арк. 

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

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

2018. – 172 с., 0,7 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджено адміністративно-правове забезпечення інформаційної 

безпеки особи, суспільства та держави. Зокрема, вивчено та проаналізовано  

новітні міжнародні джерела щодо захисту персональних даних. 

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:  Узагальнено практику 

застосування міграційного законодавства ГУДМС України в Харківській 

області 

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. ХV Міжнародний науково-практичний симпозіум «Рахманінов та 

культура України». 

 2. II Харківський міжнародний юридичний форум 28.09.2018 р. 
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 3. V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів». До 70-річчя з дня ухвалення Загальної 

декларації прав людини. Зб. статей та тез наукових повідомлень. – Х.: 

Фенікс, 2018, 

4. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 12-13 квітня 

2018 р., м. Харків. 

 5. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 18 травня 2018 р., м. Харків. 

 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Наукові статті: 

   1. Медіакультура публічних службовців : шляхи становлення в Україні 

// Розвиток інформаційної культури: український та європейський досвід її 

правового забезпечення. Вип.14. Наукові статті учасників ХV Міжнародного 

науково-практичного симпозіуму «Рахманінов та культура України». – Х.: 

ФОП Носань В.А. – 2017. – С.174-183, 0,5 друк. арк. 

 2.Удосконалення інформаційної безпеки особи через призму 

Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 «Про захист 

фізичних осіб у зв`язку з опрацюванням персональних даних і про вільний 

рух таких даних» (у співавт.) // Право і безпека у контексті європейської та 

євроатлантичної інтеграції»; Зб. статей та тез наукових повідомлень за 

матеріалами II Харківського міжнародного юридичного форуму 28.09.2018 р. 

– Х.: Право, 2018. – С.161-166, 0,33 друк. арк. 

 3. Медіакультура як складник інформаційної безпеки особи в мережі 

Інтернет : шляхи становлення в Україні // V Міжнародна науково-практична 

конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів». До 70-

річчя з дня ухвалення Загальної декларації прав людини. Зб. статей та тез 

наукових повідомлень. – Х.: Фенікс, 2018. – С.128-133, 0,33 друк. арк. 

Тези: 

 1. Забезпечення інформаційних прав особи в процесі прийняття 

індивідуальних (адміністративних) актів органами публічного управління // II 

Міжнародна науково-практична конференція  «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення». – Х.: 12-13 квітня 2018 р. – С.231-232, 0,25  друк. арк. 

 2. Закон України «Про Національну поліцію» як джерело правової 

інформації : питання визначеності // VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Сектор безпеки України : актуальні питання науки та 

практики». – Х.: 18 травня 2018 р. – С.89-91, 0,25 друк. арк. 
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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. 2-ге, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2017. – С. 75-77, 170-172, 0,4 друк. арк. 

   2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – 

Харків: Право, 2018. – С. 77-78, 83-87, 172-173, 0,4 друк. арк. 

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

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

2018. – 172 с. – С. 144-167, 0,7 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science: -  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 

Index Copernicus:  

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 на госпрозрахунковій основі: - 

18. Які відзнаки чи нагороди 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. 

19. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях:    

1. Васільєва В.А. Досвід Німеччини у законодавстві про 

адміністративні процедури та перспективи його реалізації в українській 

адміністративно-правовій базі в контексті державного управління  / В. А. 

Васільєва // Молодий вчений. – 2018. – № 3 (55). – С. 308-311, 0,5 друк. арк. 

2. Милоненко Ю.В. Реалізація положень конвенції ООН у сфері 

публічного адміністрування про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок (CEDAW) в Україні / Ю. В. Милоненко // Молодий вчений. – 2018. – 

№ 4 (56). – С. 74-76, 0,5 друк. арк. 

3. Сосницька Ю.Д. Поняття інформаційної безпеки як складової 

національної безпеки // «Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (12-13 квітня 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. 

Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – 

Харків : «Точка», 2018. – С. 80-81. 

4. Ткачук К.Р. Бюджет участі як форма реалізації безпосереднього 

права громади на владу // «Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (12-13 квітня 

2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. 

Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – 

Харків : «Точка», 2018. – С. 82-83. 

5. Абдюханова А.І. Метод переконання у сфері публічного 

адміністрування у світлі європейських стандартів // «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за 

матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». 

Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, 

Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – Харків : «Точка», 2018. – С. 142-143. 

6. Васільєва В.А. Прогалини у законодавстві, яке регулює режим 

надзвичайної екологічної ситуації // «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (12-13 

квітня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. 

Битяк, А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех 

та ін. – Харків : «Точка», 2018. – С. 146-147. 

7. Колдашов А.О. Проблеми системи надання адміністративних послуг 

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

організації та правового забезпечення» (12-13 квітня 2018 року, 

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

Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія 

«Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол. : Ю.Р. Битяк, А.П. Гетьман, 

В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Н.П. Матюхіна,  Ю.В. Мех та ін. – Харків : 

«Точка», 2018. – С. 171-173. 

8. Коновалова А.І. Вторинна безоплатна правова допомога в Україні: 

стан та перспективи удосконалення // «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (12-13 
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