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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

 Лученко Дмитро Валентинович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права.  

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

«Становлення і розвиток в Україні інституту електронних петицій», 1,5 друк. 

арк. 

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

«Становлення і розвиток в Україні інституту електронних петицій» у 

повному обсязі. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього: 5,8 друк. арк. 

Монографії:  

1. The role of the public in ensuring the proper functioning of the anti-

corruption system in Ukraine. The institutionalisation of public relations in the 

fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal 

traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of 

Ukraine): Collective monograph. Volume 2. Tallinn: Izdevniecība “Baltija 

Publishing”, 2019. (co-authore Bielikova M), 1,0 друк. арк. (0,5 друк. арк). 

Наукові статті: 

1. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів публічної влади. Право України. 2018. № 11. 0,6 друк. 

арк.  

2. Правова природа позову в адміністративному судочинстві. Право 

України. 2019. № 4. 0,6 друк. арк.  

3. Про природу адміністративно-правового спору у контексті 

оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 36. 2018. 0,6 друк. 

арк. 

4. Лазурко Л., Лученко Д. Державний устрій давньої Польщі у 

наукових дискусіях початку ХХ ст. Східноєвропейський історичний вісник. 

Вип. 12. 2019. 0,6 друк. арк., 0,3 друк. арк. 

5. Valentyna, Drozd; Dmytro, Luchenko; Sergii, Ablamskiy; 

Volodymyr, Vatras. Forensic examinations appointed at the investigation of crimes 

committed against journalists. AMAZONIA INVESTIGA. Том: 8 Випуск: 24. 2019.  

0,2 друк. арк. 

 



 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І. М. Балакарєва, 

М.І. Бєлікова, І.В. Бойко та ін.] ; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 

2019. 190 с., 0,5 друк. арк. 

2. 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, 0,6 друк. арк. 

Науково-практичні коментарі: 

1. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 

корупції» / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. 588 с. 1,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Лученко Д.В., Хохлова А.О. Щодо проблематики адміністративно-

правового регулювання у сфері використання штучного інтелекту. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-

12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 564 с. 0,2 друк. арк. (0,1 друк. арк.). 

2. Перспективи розвитку в Україні інституту електронних петицій. 

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: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. 224 с. 0,3 друк. арк. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Основні результати дослідження полягають у його наступних 

положеннях, запропонованих уперше: 

– проведено комплексне дослідження законодавчого закріплення 

інституту електронних петицій в Україні, практики його застосування та 

проблематики підвищення ефективності. На основі результатів зазначеного 

дослідження розроблено проект Закону України «Про електронні петиції», 

метою якого є усунення прогалин у правовому регулюванні відносин, 

пов’язаних з поданням і розглядом електронних петицій, а також підвищення 

ефективності даного інституту електронної демократії. 

  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших 

законів). Підготовлено проект Закону України «Про електронні петиції». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів. Експертний висновок щодо 

Проекту ЗУ «Про адміністративну процедуру» (реєстр. № 9456). (Лист 

Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування від 25.04.2019р. № 04-14/15-1116 

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, Вищих спеціалізованих судів України та їх 

рецензування. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Лекція «Інститут 

електронних петицій: сучасний стан, шляхи удосконалення» прочитана в 

межах проекту Координатора ОБСЄ з академічного обміну з кримінального 

та адміністративного права для студентів Запорізького національного 

університету та Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, а 

також практичних працівників.  

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. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми 

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

Павловського)", м. Харків, 26 вересня 2019 р., м. Харків. 

2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення" (м. Харків, 11-12 квітня 2019р.). 

3. Українсько-німецька конференція «Інтеграція, заснована на знанні: 

ключові мовні та тематичні питання в дискурсі німецької та української 

юридичної теорії та практики» (м. Мюнхен, Німеччина, 06-09 листопада 

2019р.). 

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

та ін.)   

Монографії:  

1. The role of the public in ensuring the proper functioning of the anti-

corruption system in Ukraine. The institutionalisation of public relations in the 

fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal 

traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of 

Ukraine): Collective monograph. Volume 2. Tallinn: Izdevniecība “Baltija 

Publishing”, 2019. P. 411-432 (co-authore Bielikova M), 1,0 друк. арк. (0,5 друк. 

арк.). 

 

 

 



Наукові статті: 

1. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів публічної влади. Право України. 2018. № 11. С. 53-64. 

0,6 друк. арк.  

2. Правова природа позову в адміністративному судочинстві. Право 

України. 2019. № 4. С. 148-159. 0,6 друк. арк.  

3. Про природу адміністративно-правового спору у контексті 

оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 36. 2018. С. 189-

204. 0,6 друк. арк. 

4. Лазурко Л., Лученко Д. Державний устрій давньої Польщі у наукових 

дискусіях початку ХХ ст. Східноєвропейський історичний вісник. Вип. 12. 

2019. С. 54-63. 0,6 друк. арк., 0,3 друк. арк. 

5. Valentyna, Drozd; Dmytro, Luchenko; Sergii, Ablamskiy; 

Volodymyr, Vatras. Forensic examinations appointed at the investigation of crimes 

committed against journalists. AMAZONIA INVESTIGA. Том: 8 Випуск: 24. 2019. 

С. 130-137. 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І. М. Балакарєва, 

М.І. Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 

2019. 190 с. С. 12-16, 46-50, 55-58, 0,5 друк. арк. 

2. 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. 69-78, 0,6 друк. арк. 

Науково-практичні коментарі: 

1. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 

корупції» / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. 588 с. 1,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Лученко Д.В., Хохлова А.О. Щодо проблематики адміністративно-

правового регулювання у сфері використання штучного інтелекту. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-

12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 564 с. С. 67-69. 0,2 друк. арк. (0,1 друк. 

арк.). 

2. Перспективи розвитку в Україні інституту електронних петицій. 

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: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. 224 с. С. 181-184. 0,3 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 



1. Лазурко Л., Лученко Д. Державний устрій давньої Польщі у 

наукових дискусіях початку ХХ ст. Східноєвропейський історичний вісник. 

2019. Вип. 12. С. 54-63. 0,6 друк. арк. 0,3 друк. арк. (Web of Science). 

2. Valentyna, Drozd; Dmytro, Luchenko; Sergii, Ablamskiy; Volodymyr, 

Vatras. Forensic examinations appointed at the investigation of crimes committed 

against journalists. AMAZONIA INVESTIGA. Том: 8 Випуск: 24. 2019. С. 130-

137. 0,2 друк. арк. (Web of Science). 

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

наукометричних базах.  

1. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів публічної влади. Право України. 2018. № 11. С. 53–

64, 0,6 друк. арк. (Index Copernicus) 

2. Правова природа позову в адміністративному судочинстві. Право 

України. 2019. № 4. С. 148–159, 0,6 друк. арк. (Index Copernicus) 

3. Про природу адміністративно-правового спору у контексті 

оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 36. С. 189–

204, 0,6 друк. арк. (Index Copernicus). 

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

Науково-практичний юридичний журнал «Адаптація законодавства 

України до права Європейського Союзу». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Д 17.051.07 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

Виступав опонентом при захисті наступних дисертацій на здобуття 

наукового ступеня зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право»:  

 доктора юридичних наук: 

1. Сарибаєвої Ганни Миколаївни на тему: «Адміністративно-правове 

регулювання у сфері охорони здоров’я: теоретико-правові засади 

систематизації нормативно-правових актів». 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

Докторські: 

1. Покатаєва Павла Сергійовича «Адміністративно-правове 

регулювання сфери благоустрою населених пунктів». 

2. Навроцького Олексія Олексійовича «Забезпечення прав дитини в 

Україні: теоретичні і практичні засади адміністративно-правового 

регулювання». 

Кандидатські:  

 1. Поворознюка Миколи Івановича «Адміністративний позов як засіб 

реалізації прав громадян на судовий захист в публічно-правових відносинах». 

2. Білак Наталії Ігорівни «Особливості переміщення об’єктів 

інтелектуальної власності через митний кордон України». 

3. Розгона Олександра Григоровича «Адміністративно-правове 



регулювання малої приватизації в Україні». 

4. Барікової Анни Анатоліївни «Систематизація права електронних 

комунікацій: адміністративно-правове дослідження». 

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. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях: 

  1. Лисенко Д.А. Адміністративно-правові засобі запобігання та протидії 

корупції в Україні. 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: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 120-121. 0,2 друк. арк. 

  2. Осмульська Л.Р. Публічне адміністрування у сфері економіки.  

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) Харків: Право, 2019. С. 520-523. 0,2 друк. 

арк. 

  3. Атаманюк Н.І. Особливості адміністративно-правового статусу 

біженців. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. 
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