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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

 Ігнатченко Ірина Георгіївна. 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері культури 

як складові адміністративно-правового регулювання», 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері культури 

як складові адміністративно-правового регулювання», у повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано – 2,85 друк. арк. 

 

Наукові статті: 

1. Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки 

України як складники адміністративно-правового регулювання. 

Підприємництво господарство і право. 2018. № 4. (науково метрична база 

Index Copernicus International) 1,0 друк. арк. 

2. Щодо імплементації положень Конвенції Ради Європи про 

правопорушення, пов’язані з культурними цінностями до національного 

законодавства (адміністративно-правовий аспект). Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірник статей, тез, наукових доповідей та 

повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної 

конференції. Серія «Сектор безпеки України». м. Харків, 10 грудня 2018 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків.  

Вип. 28. Харків: "Точка". 2018, 0,7 друк. арк. 

 

 Тези: 

1. Реформа та проблеми розвитку публічного адміністрування у 

сфері охорони нерухомої культурної спадщини. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 12-13 квітня 2018 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків., 2018. 0,35 друк. 

арк. 



2. Культура інформаційної безпеки як чинник захисту національної 

безпеки України: проблеми теорії і практики правового регулювання. Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових 

праць за матеріалами  VІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18 

травня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 25 / Редкол.: Ю.П. 

Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– Харків: «Точка», 2018, 0,4 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, 0,2 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, 0,2 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Проаналізовано організаційно-правові засади публічного 

адміністрування у сфері культури як складові адміністративно-правового 

регулювання; охарактеризовано систему та повноваження відповідних 

державних органів, визначити принципи їх взаємодії. 

 

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.  

1. Думки фахівців Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого стосовно підходів до імплементації положень Конвенції 

Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями на 

запит Міністерства юстиції України. 

2. Наукова думка фахівців Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого на запит Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з приводу надання 

пропозицій та зауважень по проектів Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відновлення кримінальної 

відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України» 

(реєстр. № 8131) та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення окремих положень цих актів з 

огляду на внесені Законом « 2120-VIII зміни» (реєстр. № 8166). (28.03.18 № 

04-18/3-564). 

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.  

 Узагальнення практики реєстрації статутів релігійних громад 

Харківської області (Сектор релігій Харківської обласної державної 

адміністрації). 

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). 

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

та ін.)   

Наукові статті: 

1. Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки 

України як складники адміністративно-правового регулювання. 

Підприємництво господарство і право. 2018. № 4. – С.127-134. (науково 

метрична база Index Copernicus International) 1,0 друк. арк. 

2. Щодо імплементації положень Конвенції Ради Європи про 

правопорушення, пов’язані з культурними цінностями до національного 

законодавства (адміністративно-правовий аспект). Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірник статей, тез, наукових доповідей 

таповідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної 

конференції. Серія «Сектор безпеки України». м. Харків, 10 грудня 2018 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків.  

Вип. 28. Харків: "Точка". 2018. –  C. 26-30., 0,7 друк. арк. 

 

  Тези: 

  1. Реформа та проблеми розвитку публічного адміністрування у сфері 

охорони нерухомої культурної спадщини. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції 12-13 квітня 2018 року, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого. Харків., 2018. – С. 117-119 0,35 друк. арк. 

2. Культура інформаційної безпеки як чинник захисту національної 

безпеки України: проблеми теорії і практики правового регулювання. Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових 

праць за матеріалами  VІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18 

травня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 25 / Редкол.: Ю.П. 



Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін...– Харків: «Точка», 2018. – С. 43-45,0,4 

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. –  С.73-75; 80-82; 165-167, 0,2 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.80-83; 88-90;176-178, 0,2 друк. арк. 

 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші:  

1. Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки 

України як складники адміністративно-правового регулювання. 

Підприємництво господарство і право. 2018. № 4. С.127-134. (науково 

метрична база Index Copernicus International) 

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 дослідженняях на госпрозрахунковій основі. – 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році:  

1. Подяка за активну участь VI Міжнародній науково практичній 

конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» 

(18 травня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків). 

19.  Керівництво науковою роботою студентів: 

1. Бондарева Н.В. Адміністративна юстиція як гарантія відновлення 

порушенних прав громадян // 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 Міжнародної науково-

практичної конференції.   (С.145-146), 0,2 друк.арк. 

2. Хоменко М. В. Сучасні моделі електронного урядування: деякі 

питання адміністративно-правового регулювання // 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 Міжнародної науково-практичної конференції. (С. 261-263), 

0,2 друк.арк. 

3. Хоменко М.В. Значення та особливості стратегічних комунікацій в 

аспекті національної безпеки України Збірник наукових праць за матеріалами 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Серія «Сектор безпеки 

України». Вип. 25 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін...– 

Харків: «Точка», 2018., 190 с., (С. 65-68),0,2 друк. арк. 

4. Шумейко А.А. Аналіз перспектив впровадження та розвитку 

автоматизованих систем управління військами. Збірник наукових праць за 

матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 25 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та 

ін...– Харків: «Точка», 2018., 190 с., (С. 108-110),0,2 друк. арк. 

 5. Волович Д.О. Деякі особливості накладення стягнення на фізичну 

особу за адміністративне правопорушення. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірник статей, тез, наукових доповідей 

таповідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної 

конференції. Серія «Сектор безпеки України». м. Харків, 10 грудня 2018 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків.  

Вип. 28. Харків: "Точка". 2018. 

6. Гаврилишина О.І. Діяльність органів публічної влади як форма захисту 

прав і свобод людини ц громадянина. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірник статей, тез, наукових доповідей 

таповідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної 

конференції. Серія «Сектор безпеки України». м. Харків, 10 грудня 2018 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків.  

Вип. 28. Харків: "Точка". 2018. 

7. Гевко О. В. Про практику діяльності органів, що розглядають справи 

про адміністративні правопорушення, з приводу звільнення від 

адміністративної відповідальності за малозначність правопорушення. Правові 

засади діяльності правоохоронних органів: збірник статей, тез, 

наукових доповідей таповідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-

практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». м. Харків, 10 

грудня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків.  Вип. 28. Харків: "Точка". 2018. 

8. Денисюк Ю.Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

Національної поліції України. Правові засади діяльності правоохоронних 

органів: збірник статей, тез, наукових доповідей таповідомлень за 

матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 

безпеки України». м. Харків, 10 грудня 2018 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків.  Вип. 28. Харків: 

"Точка". 2018. 

9. Засядівко Ю.В. Реформування правового регулювання державної 

служби. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 

збірник статей, тез, наукових доповідей таповідомлень за 

матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор 



безпеки України». м. Харків, 10 грудня 2018 року, Національний юридичний 
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