
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 
 

1. Коваленко Лариса Павлівна. 
2. Доктор юридичних наук, доцент, професор. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – Шляхи 

удосконалення механізму правового забезпечення принципів інформаційного права 2,0 
друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – Шляхи 
удосконалення механізму правового забезпечення принципів інформаційного права 
10,8 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 
- розділи монографії, підручника, навчального посібника, наукові статті, тези 
наукових доповідей та повідомлень та ін. 
4.2.  Наукова новизна отриманих результатів –  сформовано систему принципів 

інформаційного права, отримано наукові положення і висновки, що дозволило вирішити 
наукові проблеми інформаційного права.     
5. - 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних  досліджень - проведено узагальнення практики застосування 
інформаційного законодавства Харківським окружним адміністративним судом на 
тему «Застосування інформаційного законодавства Харківським окружним 
адміністративним судом (спільно з ас. Костенко І.В.). 
6.2. -. 
6.3. -. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – прочитано 2 лекції для: 
1) працівників Третього Харківського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Дата проведення лекції 16.09.2019 р. на тему: 
"Міжнародний досвід захисту прав, свобод, інтересів фізичних та юридичних осіб 
громадськими інституціями та його значення для адміністративного 
законодавства"; 
 2) практичних працівників державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» на 
тему: «Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з 
корупцією» (квітень, 2019 р.). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

Міністерство юстиції України. Департамент публічного права. Науковий 
висновок стосовно визначення правового статусу міністерств з урахуванням досвіду 
провідних європейських держав у питанні визначення правового статусу органів, які 
здійснюють функції центральних органів виконавчої влади у цих країнах (спільно з доц. 
Богуцьким В.В., жовтень 2019 р.). 

Конституційний Суд України. Висновок у справі за конституційним поданням 45 
народних депутатів України (вх. № 3/5380 від 29.08.2019 р.) щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень частини першої, пункту 1 частини 
третьої статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 
листопада 2015 року № 794-VIII (спільно з доц. Богуцьким В.В., листопад 2019 р.). 
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7. -. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення):  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
адміністративно-правової науки» (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського) м. 
Харків, 26 вересня 2019 р.; 

      2. УП Міжнародної науково-практичної конференції Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 2019 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

3. Адміністративно-правові науки: сучасний стан та перспективи розвитку: 
Матеріали конференції, 28 жовтня 2019 р. / голова ред. кол. В. Галунько. Київ: Науково-
дослідний інститут публічного права, 2019. 57с.  

4. Науково-практична конференція «Адміністративно-правові науки: сучасний 
стан та перспективи розвитку» м. Київ, 30 травня 2019 р.  
9. Видавнича діяльність: 
Монографія: 
 The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the 
experience of countries of Eastern and Western legal traditions(universl theoretical framework 
for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph.Volume 
1.Tallinn:Izdevnieciba ”Baltija Publishing”, 2019 – 432 с.  (с. 293-308) (2,5 друк.арк.)  
Підручники: 

1. Адміністративне право для громадян України: науково-популярне видання 
/ за ред. В. Галунька. Київ: НДІПП. 2019. 114 с. (с.63-67 ) (2,5 друк.арк.) 

2. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон: ОЛДІ- 
ПЛЮС, 2019. 520 с.   (с.272-294 ) (2,5 друк.арк.)  
Науково-практичний коментар Закону:  

1. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 
корупції»/за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім 
«Гельветика», 2019, 558 с. (с.481-555) (2,5 друк.арк.). 
Стаття:  

Сучасний стан розвитку інформаційної безпеки в сфері оборони. Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 2019 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових статей, 
тез доповідей та повідомлень за матеріалами П Міжнародної науково-практичної 
конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 – Харків: Друкарня Мадрид, 
2019. – с.123-125. (с. 63-81) 0,5 друк.арк. 
Тези: 

Деякі проблеми функціонування електронних петицій та шляхи їх вирішення. 
Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження 
Р.С.Павловського): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 
26 вересня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 224 с. (с.175-181) 0,1 
друк.арк. 

Проблемні питання адміністративного судочинства. Адміністративно-правові 
науки: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали конференції, 28 жовтня 2019 
р. / голова ред. кол. В. Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 
2019. 57 с. (с.76-88 ) 0,1 друк.арк. 

Становлення та розвиток адміністративного права. Адміністративно-правові 
науки: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали конференції, 30 травня 2019 
р. / голова ред. кол. В. Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 
2019. 57 с. (с.32-47 ) 0,1 друк.арк. 
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10. -. 
11. Вказати членом яких вчених спеціалізованих вчених рад ви є – є членом 
спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 Запорізького національного університету. 
12. -. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 
надано 1 відгук на автореферат кандидатської дисертації:  

Мосейко Анжели Геннадіївни «Публічне адміністрування у сфері національної 
безпеки Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право (23.11.2019 р.); 
та 3 відгуки на автореферати докторських дисертацій: 

Браславського Руслана Георгійовича «Принципи податкового права», подану на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право -  (20.10.2019 р.); 
  Ткачука Тараса Юрійовича «Правове забезпечення інформаційної безпеки в 
умовах євроінтеграції України», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право – (14.05.2019 р.); 

Дорошенка Дмитра Петровича на тему: «Примус в податковому праві», подану 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (15.10.2019 р.) 
14. - 
15. Співробітництво з закордонними організаціями - Università Ca’ Foscari Università 
Ca’ Foscari, факультет юридичних наук Західного університету імені Васіле Голдіш у 
місті Арад, . Große Scharrnstrasse Frankfurt (Oder) Germany 
16. - 
17. - 
18. -  

 
 
 
Доктор юридичних наук, професор         Коваленко Л.П. 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри від 26.11.2019 р. протокол № 5 
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Додаток № 1 до звіту Коваленко Л.П. 
№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

4 

 Сучасний стан розвитку інформаційної безпеки в сфері оборони. 
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18-
19 квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових статей, тез 
доповідей та повідомлень за матеріалами УП Міжнародної 
науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». 
Вип. 31 – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – с. 123-125. 

40 

5 

The institutionalisation of public relations in the fight against 
corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal 
traditions(universl theoretical framework for relevant anti-corruption 
law of Ukraine): Collective monograph.Volume 1.Tallinn:Izdevnieciba 
”Baltija Publishing”,2019 – 432 с. (с.293-308 ) 

120 

6 Адміністративне право для громадян України: науково-популярне 
видання / за ред. В. Галунька. Київ: НДІПП. 2019. 114 с. (с.63-66) 250 

10 
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 
корупції»/за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: 
Видавничий дім «Гельветика», 2019, 558 с. (с.481-555) 

125 

14 

1. Деякі проблеми функціонування електронних петицій та 
шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми адміністративно-правової 
науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського): 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 
26 вересня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 
224 с. (с.42-53).  

2. Становлення та розвиток адміністративного права. 
Адміністративно-правові науки: сучасний стан та перспективи 
розвитку: Матеріали конференції, 30 травня 2019 р. / голова ред. 
кол. В. Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут публічного 
права, 2019. 57 с. (32-47). 

3. Проблемні питання адміністративного судочинства. 
Адміністративно-правові науки: сучасний стан та перспективи 
розвитку: Матеріали конференції, 28 жовтня 2019 р. / голова ред. 
кол. В. Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут публічного 
права, 2019. 57 с. (с.76-88). 

 

120  

16 

Мосейко Анжели Геннадіївни «Публічне адміністрування у сфері 
національної безпеки Україні» на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право (23.11.2019 р.) 

Браславського Руслана Георгійовича «Принципи податкового 
права» подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право  (20.10.2019 р.) 

 Ткачука Тараса Юрійовича «Правове забезпечення 
інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України», подану на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право - (14.05.2019) 

Дорошенка Дмитра Петровича «Примус в податковому праві», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

120 



 5 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право (15.10.2019 р.) 

    

17 

Науково-практична конференція «Адміністративно-правові науки: 
сучасний стан та перспективи розвитку» м. Київ, 28 жовтня 2019 р. 

Студенти 4 курсу 2 групи  Слідчо-криміналістичного інституту: 
Сохікян А. С. Проблеми виконавчого провадження в рамках 
адміністративного судочинства; 
Шукалова Д. Д. Проблемні питання адміністративного 
судочинства;  
Хирим-Гирей Є. Щодо необхідності видання посібника 
«Адміністративне судочинство для громадян» 

60 

19 
Узагальнення  практики застосування інформаційного 
законодавства в Харківському окружному суді (спільно з ас. 
Костенко І.В.) 

50  

20 

Міністерство юстиції України. Департамент публічного права. 
Науковий висновок стосовно визначення правового статусу 
міністерств з урахуванням досвіду провідних європейських держав 
у питанні визначення правового статусу органів, які здійснюють 
функції центральних органів виконавчої влади у цих країнах 
(спільно з доц. Богуцьким В.В., жовтень 2019 р.). 
 Конституційний Суд України. Висновок у справі за 
конституційним поданням 45 народних депутатів України (вх. № 
3/5380 від 29.08.2019 р.) щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частини першої, пункту 1 частини 
третьої статті 11 Закону України «Про Державне бюро 
розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VIII (спільно з 
доц. Богуцьким В.В., листопад 2019 р.). 

  

100 

 ВСЬОГО: 985 годин 
 

 


