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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. 

«Концептуальні засади адміністративно-правового реформування у 

сфері культури  : українські реалії та зарубіжний досвід», 1,5 друк.арк. 

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

«Концептуальні засади адміністративно-правового реформування у сфері 

культури  : українські реалії та зарубіжний досвід» , 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 –   4,0 друк. арк. 

Підручник: 

1. Особлива частина. Розділ ІІІ Публічне адміністрування в 

соціально-культурній сфері. Глава 2. Структура та особливості правового 

регулювання у соціально-культурній сфері. Адміністративне право: 

підручник / за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 1,2  друк.арк. 

Наукові статті: 

1.  Щодо елементів механізму регулювання та правового захисту 

публічного адміністрування в соціально-культурній  сфері. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей 

та повідомлень за матеріалами  VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції  (10-11 грудня 2020 року, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 

36. Харків: «Точка», 2020. 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. Соціально-культурна сфера як об’єкт публічного адміністрування 

в Україні: сучасні підходи до розуміння поняття. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за 

вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – 

Харків : Право, 2020.   0,35 друк. арк. 

2. Сучасні проблеми тенденції та напрями розвитку публічного 

адміністрування у соціально-культурній безпеці.  Сектор безпеки України: 



актуальні питання науки та практики ( 9-10 квітня 2020 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник 

наукових праць за матеріалами  VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції.. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. 

Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– Харків: друкарня Мадрид, 2020. 0,35 

друк. арк. 

3. Щодо питання впровадження інноваційних методів публічного 

адміністрування у соціально-культурній сфері. Актуальні проблеми 

національного законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Кропівницький, 17 квітня 2020 року. Частина 1. 

Кропивницький 2020. 0,4 друк. арк. 

4. Перспективи вивчення юридичної ситуації у сфері культури в 

Україні. Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 23 вересня 2020 р. – Одеса : Видавничий 

дім «Гельветика», 2020.  0,35 друк. арк.  

5. Щодо адміністративного регулювання функцій публічного 

адміністрування в соціально-культурній сфері. Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права України: Матеріали VІІ Міжнародної 

науково- практичної інтернет-конференції, Одеський державний університет 

внутрішніх справ, м. Одеса, 6 листопада 2020 р.  Одеса: ОДУВС, 2020.  0,35 

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. 0,3 

друк. арк. 

  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Сформулювати теоретичні, законодавчі і методологічні засади 

адміністративно-правового реформування у сфері культури, надати 

пропозиції щодо її нормативного забезпечення; узагальнити досвід 

зарубіжних країн у правовому регулюванні сфери культури та виділити 

основні умови та пріоритети його запозичення в Україні 

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.   

1. Пропозиції та зауваження щодо проектів законів України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих 

положень діяльності  Бюро економічної безпеки України» (реєстр. №3959 від 

06.08.2020 р.) та «Про внесення змін до адміністративного та кримінального 



законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки 

України» (реєстр. № 3959-1 від 25.08.2020 р.) (вхід. № 121-01-1345  від 

07.09.2020 р.) 

2. Науково-експертна позиція з питань порушених у конституційному 

поданні 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції», Кримінального кодексу України,  Цивільного процесуального 

кодексу України та інших пов'язаних з ними законів України, що зачіпають 

права та свободи громадян фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вх. № 

125-01-1393 від 11.09.2020 р.) 

3. Пропозиції та зауваження Щодо проекту закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та 

реєстрації тварин» (вхід. № 121-01-1619 від 15.10.2020) 

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. IV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 9-10 квітня 2020 р., м. Харків. 

2. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 9-10 квітня 2020 року, м. Харків. 

3.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми національного законодавства», Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира  Винниченка,  17 квітня 2020 р., 

м. Кропівницький. 

4.Міжнародна науково-практична конференція  «Новітні тенденції 

розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі 

права»   23 вересня 2020 р., м. Харків. 



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

перспективи розвитку адміністративного права України», Одеський 

державний університет внутрішніх справ,  6 листопада 2020 р., м. Одеса. 

  

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

тези та ін.)   

Підручник: 

1. Особлива частина. Розділ ІІІ Публічне адміністрування в соціально-

культурній сфері. Глава 2. Структура та особливості правового регулювання 

у соціально-культурній сфері. Адміністративне право: підручник / за заг. ред. 

Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. – 392 с. С. 348-367. 1,2  друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Щодо елементів механізму регулювання та правового захисту 

публічного адміністрування в соціально-культурній  сфері. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей 

та повідомлень за матеріалами  VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції  (10-11 грудня 2020 року, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 

36. Харків: «Точка», 2020.С. 35-42.  0,7 друк. арк.  

  Тези: 

1. Соціально-культурна сфера як об’єкт публічного адміністрування 

в Україні: сучасні підходи до розуміння поняття. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового 

забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за 

вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – 

Харків : Право, 2020. С. 387-391. 0,35 друк. арк. 

2. Сучасні проблеми тенденції та напрями розвитку публічного 

адміністрування у соціально-культурній безпеці.  Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики ( 9-10 квітня 2020 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник 

наукових праць за матеріалами  VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції.. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. 

Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– Харків: друкарня Мадрид, 2020. С. 15-

18. 0,35 друк. арк. 

3. Щодо питання впровадження інноваційних методів публічного 

адміністрування у соціально-культурній сфері. Актуальні проблеми 

національного законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Кропівницький, 17 квітня 2020 року. Частина 1. 

Кропивницький 2020. С.117-120. 0,4 друк. арк. 

4. Перспективи вивчення юридичної ситуації у сфері культури в 

Україні. Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 23 вересня 2020 р. – Одеса : Видавничий 

дім «Гельветика», 2020. С.29-30. 0,35 друк. арк.  



5. Щодо адміністративного регулювання функцій публічного 

адміністрування в соціально-культурній сфері. Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права України: Матеріали VІІ Міжнародної 

науково - практичної інтернет-конференції, Одеський державний університет 

внутрішніх справ, м. Одеса, 6 листопада 2020 р.  Одеса: ОДУВС, 2020. С.35-

38. 0,35 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. –  

С.84-87; 92-95;183-185, 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. 

– член редколегії. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики (9-10 квітня 2020 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами  VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції.. Серія «Сектор безпеки 

України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– 

Харків: друкарня Мадрид, 2020. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – Офіційний 

опонент за дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук Бахтіної Ю.С. «Правовий моніторинг як функція державного 

управління», Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019 р. 

(Диплом ДК № 056754 від 14 травня 2020 р.) 

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 VIІІ Міжнародній науково практичній 

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

(9-10 квітня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків). 

19.  Керівництво науковою роботою студентів: 

 1. Борисенко А.І. Поняття та ознаки адміністративної процедури. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т 



ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. 

С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2020. С. 83-86. 0,2 друк. арк. 

  
2.  Кабачна Д.В. Стандарти якості надання адміністративних послуг. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. 

С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2020. С. 190-193. 0,2 друк. 

арк. 

3. Нікончук Н.С. Національна поліція, як суб’єкт забезпечення прав іф 

свобод громадянина. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. 

за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. 

Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2020. С. 190-

193. С. 439-441. 0,2 друк. арк. 

4. Овчаренко А.О. Булінг (цькування) як соціальне явиие: юридичний 

склад адміністративного проступку. Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. 

пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 

р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. 

А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2020.  С. 

118-121,  0,2 друк. арк. 

5. Усин В.В. Сектори міжсуб’єктної взаємодії в системі електронного 

урядування.   Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами 

ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-

т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. 

С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2020.  С. 367-370,  0,2 друк. 

арк.  

6. Фадєєва Д.С. публічне адміністрування в соціально-культурній 

сфері. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. 

С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2020.   С. 452-455,  0,2 друк. 

арк. 

7. Байцур О.А. Світові стандарти медичної безпеки в галузі 

психіатричної допомоги населенню, як перспективний розвиток 

національного законодавства. Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики (9-10 квітня 2020 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за 

матеріалами  VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.. Серія 



«Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, 

Ю.В. Мех та ін.– Харків: друкарня Мадрид, 2020.  С. 70 - 72,  0,2 друк. арк. 

8. Бондик Р.В. Екологічна безпека України: тенденції розвитку. Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 2020 

року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Збірник наукових праць за матеріалами  VІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції.. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: 

Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– Харків: друкарня Мадрид, 2020.  

С. 73 - 74,  0,2 друк. арк. 

9. Кабачна Д.В. Громадський контроль над сектором безпеки і оборони 

України. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-

10 квітня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами  VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції.. Серія «Сектор безпеки 

України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– 

Харків: друкарня Мадрид, 2020.  С. 73 - 74,  0,2 друк. арк. 

10. Никончук Н.С. Роль Національної поліції у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Сектор безпеки України: актуальні питання науки 

та практики (9-10 квітня 2020 року, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами  

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.. Серія «Сектор безпеки 

України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– 

Харків: друкарня Мадрид, 2020.  С. 120 - 123,  0,2 друк. арк. 

11.Рожок І.С. Зв'язок зі ЗМІ як елемент стратегічної комунікації. 

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 

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

Харків). Збірник наукових праць за матеріалами  VІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції.. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: 

Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– Харків: друкарня Мадрид, 2020.  

С. 186 - 187,  0,2 друк. арк. 

12. Романів В.І. Актуальні проблеми національної безпеки України. 

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (9-10 квітня 

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

Харків). Збірник наукових праць за матеріалами  VІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції.. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: 

Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– Харків: друкарня Мадрид, 2020.  

С. 341 - 342,  0,2 друк. арк. 

13. Фадєєва Д.С. Екологічна безпека як невід’ємна складова 

національної безпеки України.  Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики (9-10 квітня 2020 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за 

матеріалами  VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.. Серія 

«Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, 

Ю.В. Мех та ін.– Харків: друкарня Мадрид, 2020.  С. 477 - 478,  0,2 друк. 

арк. 



14. Якимцова О.Д. Вплив кліматичних змін на стан енергетичної 

безпеки України. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики (9-10 квітня 2020 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами  VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції.. Серія «Сектор безпеки 

України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– 

Харків: друкарня Мадрид, 2020.  С. 153 - 154,  0,2 друк. арк. 
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