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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові. 

 Лученко Дмитро Валентинович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

права.  

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

«Досвід країн ЄС у сфері забезпечення прав громадян на електронні 

петиції», 1,5 друк. арк. 

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

«Досвід країн ЄС у сфері забезпечення прав громадян на електронні петиції» 

у повному обсязі. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього: 3,5 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків : Право, 2020. 

0,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. The electronic petition as a way to influence the power available to every 

citizen: The role and prospects in Ukraine / Scientific Conference SOCIETY. 

HEALTH. WELFARE  / 7th International Interdisciplinary SHS Web of 

Conferences. Volume 68 (2019). Riga, Latvia, October 10–12, 2018. Режим 

доступу: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801019. 0,6 друк. арк. 

2. Koval, N., Luchenko, D. (2020). Non-tariff barriers: Ukrainian practice 

under conflict with Russia and COVID-19. 0,9 друк. арк. Включено до 

міжнародної накометричної бази даних Scopus 

Тези: 

1. Про розмежування адміністративно-правового та інших видів спорів / 

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. 0,2 друк. арк. 

2. Дія суб’єкта владних повноважень як предмет адміністративного 

оскарження / Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за 

заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 0,1 друк. арк. 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801019.%200,6


3. Дія суб’єкта владних повноважень як предмет оскарження в 

адміністративному праві України / Публічне адміністрування в умовах змін 

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

за матеріалами ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). 

Харків: Право. 0,1 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, 

2020. 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. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 0,6 друк. арк. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Основні результати дослідження полягають у його наступних 

положеннях, запропонованих уперше: 

– проведено комплексне дослідження законодавчого закріплення в 

країнах ЄС інституту електронних петицій та практики його застосування. 

Проведено аналіз практики використання інституту електронних петицій як 

засобу відновлення порушених прав і свобод (у тому числі форми 

адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів 

публічно-владних повноважень). Встановлено, що окремі країни ЄС (Латвія) 

запроваджують обмеження щодо можливості використання електронної 

петиції в якості форми подання скарги. 

  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших 

законів). Член робочої групи з підготовки до другого читання проекту 

Закону України «Про адміністративну процедуру». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів.  
1. Наукова експертиза проекту Закону України «Про адміністративну 

процедуру», реєстр № 3475 від 14.05.2020 р. 

2. Висновок на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності Д. Монастирського щодо пропозицій та зауважень 

стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення 

габаритно-вагового контролю» (реєстр. № 3743). 

3. Пропозиції до проекту Закону України «Про державний екологічний 

контроль», реєстр № 3091-1 від 05.03.2020 р. 

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. 

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. Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права : міжнародна науково-практична 

конференція, м. Харків, 23 вересня 2020 р.  

2. Запорізькі правові читання: міжнародна науково-практична 

конференція, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року. 

3. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 

9-10 квіт. 2020 р.).  

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

та ін.)   

Підручник: 

1.Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків : Право, 2020. 

– 392 с. (С. 325-333).  0,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. The electronic petition as a way to influence the power available to every 

citizen: The role and prospects in Ukraine / Scientific Conference SOCIETY. 

HEALTH. WELFARE  / 7th International Interdisciplinary SHS Web of 

Conferences. Volume 68 (2019). Riga, Latvia, October 10–12, 2018. Режим 

доступу: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801019. 0,6 друк. арк. 

2. Koval, N., Luchenko, D. (2020). Non-tariff barriers: Ukrainian practice 

under conflict with Russia and COVID-19. Lex Portus, 4, 56-

76. https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2020.3. 0,9 друк. арк.  

Тези: 

1. Про розмежування адміністративно-правового та інших видів спорів / 

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. – 108 с. (С 45-48) 0,2 друк. арк. 

2. Дія суб’єкта владних повноважень як предмет адміністративного 

оскарження / Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801019.%200,6
https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2020.3.%200,9


науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за 

заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 428 с. (С. 132-134). 0,1 друк. 

арк. 

3. Дія суб’єкта владних повноважень як предмет оскарження в 

адміністративному праві України / Публічне адміністрування в умовах змін 

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

за матеріалами ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). 

Харків: Право, - 522 с. (С. 13-16.). 0,1 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, 

2020. 238 с. С. 21-26, 48-52, 58-60.  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. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 192 с. С. 71-

81. 0,6 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Koval, N., Luchenko, D. (2020). Non-tariff barriers: Ukrainian practice 

under conflict with Russia and COVID-19. Lex Portus, 4, 56-

76. https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2020.3. 0,9 друк. арк. (Scopus). 

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

наукометричних базах.  

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

1. Науково-практичний юридичний журнал «Адаптація законодавства 

України до права Європейського Союзу». 

2. Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

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. Чехович Тетяни Валеріївни «Конституційний принцип рівності 

громадян перед законом у публічному управлінні». 

2. Задираки Наталії Юріївни на тему: «Інститут публічного майна в 

системі адміністративного права України: теорія формування та практика 

реалізації». 

3. Шарої Анни Анатоліївни «Принципи адміністративно-процедурного 

права: питання теорії та практики» 

доктора філософії: 

1. Плачкової Тетяни Михайлівни: «Адміністративно-правове 

https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2020.3.%200,9


забезпечення безпеки мореплавства в Україні». 

2. Худоби Івана Станіславовича «Адміністративно-правовий статус 

Корпусу оперативно-раптової дії як спеціального підрозділу Національної 

поліції» 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

Докторські: 

1. Шахова Сергія Володимировича на тему «Норми адміністративного права: 

теоретико-правові аспекти ефективності». 

2. Крилова Дениса Валерійовича «Публічно-сервісна діяльність як основний 

напрямок державної податкової політики: адміністративно-правовий аспект». 

3. Моргунова Олександра Анатолійовича  

«Публічне адміністрування у сфері фізичної культури і спорту в Україні». 

4. Мельника Сергія Миколайовича  

«Адміністративно-правові засади організації і функціонування суб'єктів 

військового управління у системі забезпечення національної безпеки та 

оборони України». 

5. Комірчия Павла Олексійовича «Адміністративно-правові засади публічної 

служби у правоохоронній сфері України». 

6. Білоуса Олега Валерійовича на тему «Поняття та категорії 

адміністративного судочинства: людиноцентричні та аксіологічні аспекти 

тлумачення». 

Кандидатські:  

1. Солодової Катерини Юріївни «Практика Європейського суду з прав 

людини у системі джерел адміністративного права» 

2. Буланової Юлії Олександрівни «Етичні кодекси як джерело службового 

права» 

3. Шурка Олега Івановича «Адміністративно-правове забезпечення охорони 

та підтримання громадського порядку в судах». 

4. Мельник-Томенко Жанни Миколаївни «Застосування практики 

Європейського суду з прав людини при тлумаченні загальних принципів 

адміністративного судочинства». 

5. Казміришина Ернеста Олександровича на тему «Адміністративно-правове 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України». 

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. Суддівські критерії запровадження предективного 

правосуддя в систему адміністративного судочинства України: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23 вересня 2020 р. – 

Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 108 с. (С 42-45). 0,2 друк. арк. 

 

 

 

 

Д.ю.н., професор кафедри 
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Д.В. Лученко 

Звіт ухвалений на засіданні кафедри  
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