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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:  
«Проблеми забезпечення інформаційної безпеки особи в умовах застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій» 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Проблеми забезпечення інформаційної безпеки особи в умовах застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій» 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: 3,49  друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник /Ю.П.Битяк (кер. авт. кол). – Х.: 

Право, 2020 (у співавт.), 1,0 друк. арк.  

 Наукові статті: 

 1. Публічна інформація та персональні дані: їх співвідношення та 

критерії розмежування. Сектор безпеки України : актуальні питання  науки 

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

матеріалами VIII  Міжнародної науково-практичної конференції. (Харків, 9 

квітня 2020 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 0,5  друк. арк. 

 2. Запровадження карантинного режиму в Україні та його правове 

забезпечення (у співавт.). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 

4. 0,5 друк. арк.  

 Тези:  

1. Адвокатський запит як форма доступу до інформації. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.) Харків: Право, 2020. 0,33 друк. арк. 

2. Окремі напрями розвитку кваліфікаційних характеристик студента-

правника в умовах запровадження нових освітніх стандартів. Новітні 

тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни 

та галузі права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23 вересня 2020 

р.) Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 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. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 0,5 друк. арк. 

  4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Досліджено забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства та 

держави у сфері публічного управління.  Зокрема, форми та 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. Сектор безпеки України: актуальні питання  науки та практики (9 квітня 

2020 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків).  

2. IV Міжнарод. наук.-практ. конф. «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 9  квітня 2020 

р., м. Харків. 

3. IV Харківський міжнародний юридичний форум 23.09.2020 р. 

Міжнародна науково-практична конференції «Новітні тенденції розвитку 

адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права». 

   

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

 



Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник /Ю.П.Битяк (кер. авт. кол). – Х.: 

Право, 2020 (у співавт.), 392 с. С. 78-93. 1,0 друк. арк.  

 Наукові статті: 

 1. Публічна інформація та персональні дані: їх співвідношення та 

критерії розмежування. Сектор безпеки України : актуальні питання  науки 

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

матеріалами VIII  Міжнародної науково-практичної конференції. (Харків, 9 

квітня 2020 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 122-130. 0,5  друк. арк. 

 2. Запровадження карантинного режиму в Україні та його правове 

забезпечення (у співавт.). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 

4. С.149-154. 0,5 друк. арк.  

 Тези:  

1. Адвокатський запит як форма доступу до інформації. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.) Харків: Право, 2020. С. 411-413. 0,33 друк. 

арк. 

2. Окремі напрями розвитку кваліфікаційних характеристик студента-

правника в умовах запровадження нових освітніх стандартів. Новітні 

тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни 

та галузі права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23 вересня 2020 

р.) Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.103-106. 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. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 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: 

Index Copernicus:  

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 дослідженнях на госпрозрахунковій основі: - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

   

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


19. Наукове керівництво студентами для участі у науково-практичних 

конференціях:   

  Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень : проблеми 

організації та правового забезпечення. Зб.наук.праць за матеріалами 1У 

Міжнар.наук.-практ.конференції.-м.Харків, 9-10 квітня : 

 1. Водолаженко Є.І. 5 к. 6 гр. Ін-т підготовки кадрів для органів юстиції 

України. Партисипативний механізм в публічному адмініструванні. С. 184-

186. 

 2. Зарубін К.Є. 6 к. 7 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

України. Окремі питання використання поліграфу: сучасні українські реалії 

та міжнародний досвід. С. 186-190. 

 3. Мисенко М.О. 5 к. 7 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

України. Новітні адміністративні послуги. С. 201-204. 

 4. Русінка А.В. 5 к.7 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

України. Цифрове робоче місце державного службовця. С. 294-296. 

 5. Власюк Д.А. 5 к. 6 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

України. Окремі аспекти впровадження електронних адміністративних 

послуг в Україні. С. 342-346. 

 6. Степанюк Д.Р. 5 к. 7 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

України. Подолання інформаційної нерівності як необхідна умова розвитку 

електронного урядування. С. 361-364. 

 7. Толюпа В.В. 5 к. 7 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

України. Роль Mobile id  у наданні електронних довірчих послуг в Україні. С. 

364-367. 

 8. Красюк Р.Р. 5 к. 6 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

України. Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації: 

організаційно-правові засади діяльності. С. 430-433. 

 

 Юридична осінь 2019 р. Зб. тез доповідей та наук. повідомлень 

учасників міжнар.наук.-практ. конференції молодих учених. 29.11.2019 р. 

м. Харків 

 1. Алиєва А.В. 2 к. 3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Студенти – учасники адміністративно-правових відносин. С.117-120. 

 2. Діброва Т.А. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції. 

Щодо адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в 

Україні. С. 169-171. 

 3. Землякова Д.О. 2 к. 3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції Повноваження Міністерства освіти і науки України. С.183-186. 

 4. Корпан О.А. 2 к. 2 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Електронні петиції: організаційно-правові засади їх запровадження в Україні. 

С. 203-206. 

 5. Кучер А.О. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Деякі форми участі громадян в управлінні державними справами. С. 227-227. 



 6. Матвієнко В.В. 2 к. 2 гр. Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції Актуальні питання реалізації електронної демократії в Україні. С. 

254-256. 

 7. Мацакова Г.В. 5 к. 6 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції  

України. Запровадження концепції «розумного міста» в Україні. С. 257-259. 

 8. Піскуровська А.В. 2 к. 2 гр. Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції. Концепція «смарт-міста» і її впровадження в Україні. С. 289-292. 

 9. Юненко Д.І. 5 к. 6 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції  

України. Електронні петиції : зарубіжний досвід, проблеми функціонування в 

Україні та шляхи їх вирішення. С. 355-358. 

 10. Мічківський Р.В. 2 к. 3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції. Правова природа Національного агентства з питань запобігання 

корупції. С. 360-362. 

 11. Субот Н.І. 5 к. 6 гр. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції  

України. Оптимізація процесу надання послуг у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану. С. 492-494. 

  

Сектор безпеки України : актуальні питання  науки та практики (9 

квітня 2020 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м.Харків). Зб. наукових статей,  тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами УШ  Міжнародної науково-практичної конференції.  

   Т е з и :  

1. Літошко Я. 2 к. 3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції. 

Суспільно-корисні роботи як вид адміністративного стягнення за несплату 

аліментів. 

2. Прокопенко К. 2 к. 3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції. Дефектні акти державного управління. 

3. Старовойтова К. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції.. Адміністративно-запобіжні заходи як різновид адміністративного 

примусу. 

4. Костюкевич У. 2 к. 3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції. Проблеми захисту персональних даних в органах Національної поліції. 

 5. Лиманський П. 5 к. 6 гр. Інститут підготовки кадрів для органів 

юстиції України Інформаційне забезпечення Національної поліції: нові 

можливості. 

 6. Федоренко Є. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції. 

Надзвичайний стан та примусові заходи його забезпечення. 

 7. Попович  М. 2к . 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції. 

Водій транспортного засобу як спеціальний суб’єкт адміністративної 

відповідальності. 

 8. Сичик В. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції. 

Дозвільна система у сфері обігу зброї. 

 9. Стебко І. 2 к. 2 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Порівняльні аспекти охорони державної таємниці в Україні та Литві. 



  10. Зеленська Є. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

 11.Метеджи Д. 2 к. 1 гр.  Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Проблеми недовіри населення Національній поліції. 

  

     С т а т т і : 

 1. Волченкова А. 2 к. 3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Державні службовці як суб’єкти адміністративної відповідальності. 

 2. Габрієлян К. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Проблеми адміністративно-правового забезпечення виконання рішень ЄСПЛ 

в Україні  та шляхи їх вирішення. 

 3. Мічківський Р. 2 к. 3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Адміністративно-правові засоби впливу на поведінку неповнолітніх, схильних 

до вчинення правопорушень. 

      

    У електронному  часописі «Інтернаука» : 

 1. Алексанян К. 2 к.1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Механізми публічного управління в сфері цифрових трансформацій. 

 2. Федоренко Є. 2 к.3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Надзвичайний стан, примусові заходи його забезпечення та відмежування від 

надзвичайної ситуації. 

 3. Сичик В. 2 к.1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців. 

 4. Чорна А. 2 к.2 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах через призму 

досвіду європейських держав. 

 5. Алиєва А.2 к.3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Засади управління діджиталізацією в Україні. 

 6. Діброва Т. 2 к.3 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Процедура надання медичних послуг через призму аналізу адміністративно-

правового статусу лікаря і пацієнта. 

 7. Кучер А. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Організація діяльності органів публічної влади при виникненні надзвичайних 

ситуацій. 

 8. Пісенко Д. 2 к. 1 гр. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Правовий статус закордонних українців та його складники. 

 

  

К.ю.н., доцент, доцент  кафедри                   

адміністративного права О. Б. Червякова 
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