
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2019 РІК 

 

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:  

«Правові режими обігу інформації та інформаційних ресурсів» 1,5 друк. арк. 

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

«Правові режими обігу інформації та інформаційних ресурсів» 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: 2,64 друк. арк. 

Наукові статті: 

   1. Інформаційне супроводження звернень громадян як умова 

забезпечення їхніх прав в публічних відносинах. Українські національні 

цінності та їх модернізація  в умовах інформаційної цивілізації: наукові 

статті учасників ХVI Міжнародного науково-практичного симпозіуму 

«Рахманінов та культура України». 2018. Вип. 15. 0,5 друк. арк. 

 2. Адміністративно-правовий режим обігу інформаційних ресурсів: 

зміст та складники. Сектор безпеки України: актуальні питання  науки та 

практики: зб. наукових статей,  тез доповідей та повідомлень за матеріалами 

VII Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 

р.). Вип. 31. Харків: Друкарня Мадрид, 2019, 0,4 друк. арк. 

 3. Роль держави і бізнесу у формуванні безпекового середовища у 

сфері фізичної культури і спорту (у співавт.). Бізнес і права людини: основні 

виклики для нових демократій: зб. ст. і тез: матеріали до Панельної дискусії 

(Харків, 25 вересня 2019 р.). Харків: Право, 2019, 0,33 друк. арк.  

Тези: 

 1.  Конституція України як основа адміністративно-правового режиму 

обcягу інформаційних ресурсів. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали III 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітня 2019 р.), 

0,25 друк. арк. 

 2. Постанова місцевого суду по справі про адміністративне 

правопорушення: питання забезпечення законності. Теорія і практика 

сучасної юриспруденції: матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. Харків, 2019, 0,33 друк. арк. 
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 3. Корупційні ризики в інформаційній сфері. Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. 

Павловського): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 26 вересня 2019 

р.) Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2019, 0,33 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. 4-те, допов. та перероб. 

Харків: Право, 2019, 0,5 друк. арк. 

   

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджено адміністративно-правове забезпечення інформаційної 

безпеки особи, суспільства та держави.  Зокрема, корупційні ризики в 

інформаційній сфері, режими обігу інформації тощо. 

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: – 2 

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. III Харківський міжнародний юридичний форум 25.09.2019 р. 

 2.  «Сектор безпеки України: актуальні питання науки і практики», м. 

Харків, 18-19 квітня 2019 р. 

3.1ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 

11-12 квітня 2019 р. 

 4. Міжнар.наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. Павловського)» м. 

Харків, 26 вересня 2019 р.  
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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. Інформаційне супроводження звернень громадян як умова 

забезпечення їхніх прав в публічних відносинах. Українські національні 

цінності та їх модернізація  в умовах інформаційної цивілізації: наукові 

статті учасників ХVI Міжнародного науково-практичного симпозіуму 

«Рахманінов та культура України». 2018. Вип.15. С. 239-249, 0,5 друк. арк. 

 2. Адміністративно-правовий режим обігу інформаційних ресурсів: 

зміст та складники. Сектор безпеки України: актуальні питання  науки та 

практики: зб. наукових статей,  тез доповідей та повідомлень за матеріалами 

VII Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 квітні 2019 

р.). Вип. 31. Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С. 133-136, 0,4 друк. арк. 

 3. Роль держави і бізнесу у формуванні безпекового середовища у 

сфері фізичної культури і спорту (у співавт.). Бізнес і права людини: основні 

виклики для нових демократій: зб. ст. і тез: матеріали до Панельної дискусії 

(Харків, 25 вересня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 106-112, 0,33 друк. арк.  

 

Тези: 

 1.  Конституція України як основа адміністративно-правового режиму 

обcягу інформаційних ресурсів. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали III 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітня 2019 р.). 

С. 89-91, 0,25 друк. арк. 

 2. Постанова місцевого суду по справі про адміністративне 

правопорушення: питання забезпечення законності. Теорія і практика 

сучасної юриспруденції: матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. Харків, 2019. С. 3-4, 0,33 друк. арк. 

 3. Корупційні ризики в інформаційній сфері. Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р. С. 

Павловського): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 26 вересня 2019 

р.) Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2019. С. 141-143, 0,33 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. 4-те, допов. та перероб. 

Харків: Право, 2019.  С. 77-78, 83-87, 172-173, 0,5 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: 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: - 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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. 

19. Керівництво науковою роботою студентів    

 

 Тези: 

1. Бісаренко А.О. – Закон України «Про протимінну діяльність»: новий 

адміністративно-правовий режим в Україні. Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, тез 

доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2019.  

С.45-48. 

2. Бурхович Я.О. – Законодавче забезпечення запобігання насильства в 

сім’ї та практика його застосування. Сектор безпеки України: актуальні 

питання науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С.51-54. 

 3. Христіс В.В.  – Розвиток електронного урядування та електронної 

демократіъ. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: 

збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). 

Харків: Друкарня Мадрид, 2019.  С.160-162. 

 4. Гетманчук С.С. – Громадянські об’єднання у сфері фізичної культури 

та спорту. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: 

збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). 

Харків: Друкарня Мадрид, 2019.  С.271-272. 

 5. Ягмуров Є.К. – Санаторно-курортні послуги в Україні. Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, 

тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків: Друкарня 

Мадрид, 2019.  С. 289-290. 

 6. Карасевич К.О. Засади діяльності адміністративних комісій  в Україні.  

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 133-134 

 7. Прасол В.І. Укази Президента України як джерело вітчизняного 

адміністративно-процесуального права. Публічне адміністрування в умовах 
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змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: 

Право, 2019. С. 147-149. 

 8. Ткачук К.В. Участь прокурора у справах про адміністративні 

правопорушення. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 171-173. 

 9. Гаркуша Л.С. Проблеми децентралізації та оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади. Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: 

Право, 2019. С. 232-235. 

 10. Мухомедьянов В.В. Модернізація управління людськими ресурсами, як 

складник реформування державного управління. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 250-253. 

 11. Данієлян Т.П.  Професійна етика публічного службовця як чинник 

гуманізації суспільства: зарубіжний досвід. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 302-306. 

 12. Махно А.М. Правові аспекти регулювання режиму природно-

заповідного фонду України. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали III 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019.  

С. 514-517. 

 13. Ткаченко Г.В. Інформування про склад харчових продуктів, як умова 

забезпечення здоров’я та інтересів споживачів. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 537-539. 

 14. Стець Д.М. Організаційно-правові засади забезпечення режиму 

державної таємниці. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали III 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 

С. 535-537. 

 15. Мавроді В.Р. Стратегія реформування державного управління 

України: мета, напрями, недоліки. Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали 

III Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 

2019. С. 245-248. 

 16. Стародубцева Д.О. Правовий режим доступу до персональних даних. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 
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