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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. 

«Методи і форми публічного адміністрування у сфері культури у культурно-

управлінському циклі», 1,5 друк.арк. 

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

«Методи і форми публічного адміністрування у сфері культури у культурно-

управлінському циклі», 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 – 3,45 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Моніторинг культурної політики як стратегічний напрямок 

реформування та правової охорони у сфері культури України. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник статей, тез, наукових доповідей 

та повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. Серія «Сектор безпеки України» (Харків, 5-6 грудня 2019 р.). 

Вип. 29. Харків: «Точка». 2019, 0,7 друк. арк. 

 Тези: 

1. Перспективні шляхи реалізації принципу децентралізації у 

публічному адмініструванні у галузі культури в Україні.  Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 11-12 квітня 2019 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків., 

2019. 0,35 друк. арк. 

2.  Українська мова як державна – чинник національної безпеки 

України: перспективні напрямки правового регулювання. Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових праць за 

матеріалами  VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18-19 

квітня 2019 р.). Вип. 25. Харків: «Точка», 2019, 0,4 друк. арк. 

3. Напрямки оновлення стратегії протидії корупції в сфері діяльності 

Міністерства культури України. Актуальні проблеми адміністративно 

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського: матеріали 



міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). 

Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2019, 0,4 друк. арк. 

4. Проблемні питання функціонування Верховного Суду в аспекті 

реалізації принципу верховенства права. Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2019.  0,4 друк. арк.  

5. Моніторинг як важливий напрямок діяльності у сфері державного 

управління якістю освіти в Україні. Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права України: Матеріали VІ Міжнародної науково- 

практичної інтернет-конференції, Одеський державний університет 

внутрішніх справ, (Одеса, 23 жовтня 2019 р.). Одеса: ОДУВС, 2019. 0,3 друк. 

арк. 

6. Формування творчих здібностей в аспекті проблеми саморозвитку 

особистості майбутнього юриста. Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції,  (Харків, 15 листопада 2019 р.). 0,4 друк. арк. 

7. Основні принципи стратегії Європейського Союзу як базові 

стандарти адаптації нормативного регулювання та практики державного 

управління у сфері культури. Актуальні проблеми національного 

законодавства:  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

(Кропівницький, 28 листопада 2019 р.). URL:  https://www.cuspu.edu.ua, 0,2 

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, 0,3 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

  Визначити методи та форми здійснення публічного адміністрування у 

сфері культури в процесі досягнення стратегічних цілей управління в цій 

царині у визначений період її розвитку, яким є культурно-управлінський 

цикл. 

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.  

 Пропозиції і зауваження кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на запит 

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності до проекту закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконання 

рішень Європейського суду з прав людини у справах «Вєренцов проти 

України» та «Шмушкович проти України» реєстр. № 10081 від 26.02.2019 

(вх. № 04-18/32-448 від 12 березня 2019 р.) 

https://www.cuspu.edu.ua/


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 зап исок 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. III Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 11-12 квітня 2019 р., м. Харків. 

2. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 18-19 квітня 2019 року, м. Харків. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

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

Павловського)» (в рамках III Харківського міжнародного юридичного 

форуму), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26 

вересня 2019 р., м. Харків. 

 4.:   ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики 

та актуальні проблеми судової реформи в Україні», Чернівецький 

національний університет, 24-25 жовтня 2019 р., м. Чернівці. 

5. VІ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного права України», Одеський 

державний університет внутрішніх справ,  23 жовтня 2019 р., м. Одеса. 

6. Міжнародна науково-практична конференція, «Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 15 листопада 2019 р., м.  

Харків. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

національного законодавства», Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка, , 28 листопада 2019 

р., м. Кропівницький. 

8. VІ Міжнародна науково-практична  конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів», Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 5-6 грудня 2019 року,  м. Харків. 



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

та ін.)   

Наукові статті: 

1. Моніторинг культурної політики як стратегічний напрямок 

реформування та правової охорони у сфері культури України. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник статей, тез, наукових доповідей 

та повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. Серія «Сектор безпеки України» (Харків, 5-6 грудня 2019 р.). 

Вип. 29. Харків: «Точка». 2019. С. 73-80. 0,7 друк. арк.  

  Тези: 

1. Перспективні шляхи реалізації принципу децентралізації у 

публічному адмініструванні у галузі культури в Україні. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ 

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

2019. С. 481-485, 0,35 друк. арк. 

2.  Українська мова як державна – чинник національної безпеки 

України: перспективні напрямки правового регулювання. Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових праць за 

матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 

2019 р.). Вип. 25. Харків: «Точка», 2019. С. 172-176, 0,4 друк. арк. 

3. Напрямки оновлення стратегії протидії корупції в сфері діяльності 

Міністерства культури України. Актуальні проблеми адміністративно 

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). 

Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2019. С. 100-103,  0,4 друк. арк. 

4. Проблемні питання функціонування Верховного Суду в аспекті 

реалізації принципу верховенства права. Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2019. С. 21-24, 0,4 друк. арк.  

5. Моніторинг як важливий напрямок діяльності у сфері державного 

управління якістю освіти в Україні. Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права України: матеріали VІ Міжнародної науково- 

практичної інтернет-конференції, Одеський державний університет 

внутрішніх справ (Одеса, 23 жовтня 2019 р.). Одеса: ОДУВС, 178 с. С.47-49,  

0,3 друк. арк. 

6. Формування творчих здібностей в аспекті проблеми саморозвитку 

особистості майбутнього юриста. Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 15 листопада 2019 р.). Харків: «Право», 2019. С. 234-

238, 0,4 друк. арк. 

7. Основні принципи стратегії Європейського Союзу як базові 

стандарти адаптації нормативного регулювання та практики державного 

управління у сфері культури. Актуальні проблеми національного 



законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Кропівницький, 28 листопада 2019 р.). URL:  https://www.cuspu.edu.ua, 0,2 

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. 82-84; 89-92;177-179, 0,3 друк. арк. 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші:  

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 VIІ Міжнародній науково практичній 

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

(18-19 квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків). 

19.  Керівництво науковою роботою студентів: 

1. Кушніренко А.О. Сучасний стан інформаційної безпеки в Україні. 

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник 

наукових праць за матеріалами  VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків: «Точка», 2019. С. 150-153,  

0,2 друк. арк. 

2. Тищенко О.С. Інформаційна безпека держави як виклик сучасного 

суспільства. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики: збірник наукових праць за матеріалами  VІ Міжнародної науково-

практичної конференції (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків: «Точка», 2019. 

С. 156-158,  0,2 друк. арк. 

3. Хоменко А.В. Інформаційна безпека як одна із складових 

національної безпеки. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики: збірник наукових праць за матеріалами  VІ Міжнародної науково-

практичної конференції. (Харків, 18-19 квітня 2019 р.). Харків: «Точка», 

2019. С. 158-160,  0,2 друк. арк. 

4. Яременко М.С. Національні інтереси в інформаційній сфері. Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових 
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