
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Коваленко Ларисиа Павлівна. 

2. Доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності. 

3. Тема запланованої річної науково-дослідницької роботи «Інформаційно-правове 

регулювання цифрової трансформації в Україні» - 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Інформаційно-правове 

регулювання цифрової трансформації в Україні» – 5,2 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.)- 

розділи монографій, підручник,  тези наукових доповідей та повідомлень. 

        4.2. Сформульовано нові наукові положення й висновки, запропоновано шляхи 

вдосконалення інформаційно-правового регулювання цифрової трансформації 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. Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про цивільну зброю та боєприпаси» (реєстр. 

№ 4335-1) (доц. Коваленко Л.П., грудень 2020). 

2.   Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення зміни до статті 145 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності у сфері 

телекомунікацій» (реєстр. № 4536 від 23.12.2020р.), поданий народним депутатом України 

Федієнком О.П. та іншими народними депутатами України. (доц. Коваленко Л.П., січень 

2021). 

3.  Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища» (реєстр. № 5517) 

(доц. Коваленко Л.П., червень 2021). 

4.  Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо порушення встановленого режиму зон санітарної 

охорони водних об’єктів» (реєстр. № 5594) (доц. Коваленко Л.П., червень 2021). 

5.  Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про право на цивільну вогнепальну 

зброю» (реєстр. № 5708) (проф. Коваленко Л. П., липень 2021). 

6. Зв’язок з практикою: 

        6.1.  Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. 

        Узагальнення судової практики застосування Харківським окружним 

адміністративним судом положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»  

при розгляді адміністративних справ за 10 місяців  2021 року. 

   Узагальнення судової практики розгляду і вирішення Харківським окружним 

адміністративним судом справ зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері 

митної справи постановлених за період 01.01.2021 по 01.10.2021. 

 6.2. – 
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       6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. 

       Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Пророка 

Віктора Васильовича щодо питань, порушених у цивільній справі №490/4465/18. (квітень 

2021). 

      6.4.  Прочитані лекції практичним працівникам – прочитано 3 лекції для: 

      1) працівників Третього Харківського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на тему: "Юрист і  цифрова трансформация суспільства» 

(10.04.2021 р.). 

     2) працівників Головного управління ДМС у Харківській області на тему «Цифрові 

технології Головного управління ДМС у Харківській області» (10.04.2021 р.). 

    3)працівників ТОВ «Будвікс» на тему «Цифрові технології» (27.02.2021 р.). 

6.5.  Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

       Державне бюро розслідувань. Слідчий першого відділу Управління з досудового 

розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління. 

Науковий висновок щодо питань, порушених у зверненні: тлумачення положень п. 5 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 «Питання грошового 

забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу» 

(доц. Коваленко Л.П., жовтень 2021). 

7. – 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

1. Харківський міжнародний юридичний форум (21 вересня 2021 року, м. Харків). 

2. Процедура реформування юридичних наук в Україні та країнах ЄС: Міжнародна 

науково-практична конференція (21 травня 2021 року, м. Херсон). 

3. Актуальні проблеми правової науки: Міжнародний науково-практичний конгрес, м. 

Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року. 

4. Актуальні питання права і соціально-економічних відносин : Міжнародна науково-

практична конференція, м. Кропивницький, 12 листопада 2021 року  

5. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності 

: Міжнародна науково-практична конференція (м. Кропивницький, 24 вересня 2021 р.). 

6. Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-

експертної діяльності в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична 

конференція, (м. Херсон, 26 листопада 2021 року Україна).  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

     Підручник: 

    1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський  

П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2021. 446 с.  (авторський 

внесок С. 252-270 ) 2,0 друк. арк.). 

2. 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, 2021. – 392 с. (С. 63-77) 

(особисто (С. 57 − 88). 1,2 друк.арк).   

    Довідник: 

   Адміністративно-правова наука та освіта у персоналіях: довідник/за заг.ред. Ю.П. 

Битяка, Т.О. Коломоєць, Л.В. Лученка. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика» , 2020. 

– 312 с.(с. 110, особисто 0,1 друк. арк.). 
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 Стаття: 

1. Коваленко Л. П. Адміністративна скарга с. 20-22. Велика Українська Юридична 

Енциклопедія у 20 томах. Т.5. /ред. Ю. П. Битяк (голова) та ін.: Нац. акад. прав. наук 

України: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 220. 960 с.  (С. 20-22). особисто 0,3 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 
    1. Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. Я. Настюк та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2021. 132 с.  (особисто - 1,2 друк.арк).  

     Тези: 
1. Коваленко Л.П. Щодо реформування адміністративного права. Процедура 

реформування юридичних наук в Україні та країнах ЄС: збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції (21 травня 2021 року, м. Херсон) / за ред. В. М. Галунько, 

В. В. Бондар. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 204 с. (С.46-59)  (особисто – 0,1 друк. 

арк.).   
2. Коваленко Л.П. Предмет і методи науки інформаційного права. Актуальні проблеми  

правової науки: матеріали Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Запоріжжя, 1-

2 жовтня 2021 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 342 с. (С.40-69)  

(особисто – 0,1 друк. арк.). 

3. Коваленко Л.П. Щодо порушення права на розумний строк судового розгляду в 

адміністративному судочинстві. Актуальні питання права і соціально-економічних 

відносин: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «12 листопада 

2021 року м. Кропивницький» – м. Кропивницький  : Центральноукраїнського  інституту 

розвитку людини Університету «Україна», 2021. – 104 с. (С.14-19)  (у співавторстві  – 0,1 

друк. арк.).   
4. Коваленко Л.П. Проблеми становлення і розвитку військової юстиції в Україні. 

збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання права 

і соціально-економічних відносин: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції «12 листопада 2021 року м. Кропивницький» – м. Кропивницький  : 

Центральноукраїнського  інституту розвитку людини Університету «Україна», 2021. – 304 

с. (С.61-85)  (у співавторстві  – 0,1 друк. арк.).   

      Наукове керівництво: 

1. Колодяжна Маріанна. Законодавче регулювання ради національної безпеки і 

оборони України .Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної 

діяльності : збірник матеріалів засідання постійно діючої Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Кропивницький, 24 вересня 2021 р.). Кропивницький: ТОВ 

«Центрально-Українське видавництво», 2021. 490 с. (С.46-59). 

2. Серьогіна Анна Механізми захисту права на доступ до публічної інформації … 

Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : 

збірник матеріалів засідання №1 постійно діючої Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Кропивницький, 24 вересня 2021 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-

Українське видавництво», 2021. 490 с. (С.46-59).    

3. Сердюк А.С., Сломнюк Н. В. Доцільність існування інституту примирення в 

адміністративному судочинстві. Міжнародної науково-практичної конференції 

«Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-експертної 

діяльності в умовах глобалізації», 26 листопада 2021 року на базі Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна). 

(С.46-59). 
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4. Крайній В. Місце судового експерта в адміністративному судочинстві. 

Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-експертної 

діяльності в умовах глобалізації : : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції ,(м. Херсон, 26 листопада 2021 року–  Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 204 с. 

(С.46-59)   

9.1. –  

9.2. – 

10. – 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є -  член спеціалізованої вченої ради 

Д 17.051.07 Запорізького національного університету.  

12. – 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські - надано 

2 відгука на автореферат кандидатської дисертації:  

Колісник Сергій Анатолійович «Витрати, пов’язані із розглядом справ 

адміністративними  судами в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право (14.12.2021 р.); 

Скрипченко Світлани Миколаївни «Публічне адміністрування функціонування  

політичних партій в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право (11.05.2021 р.); 

та 4 відгука на автореферат докторської дисертації: 

Лемех Ростислав Ігорович «Теоретико-методологічні та правові засади митних 

режимів в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право-  (12.10.2021 р.);  

Макаренков Олексій Леонідович ПРАВОВА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

АНТИКОРУПЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У 

ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право-  (11.05.2021 р.);  

Мельничук Олег Петрович ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ 

(АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право-  (11.05.2021 р.);  

Мілієнко Олена Анатоліївна ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ подану на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право-  (11.05.2021 р.);  

14. – 
15.  Співробітництво з закордонними організаціями - м. Вільнюс, Литва, Університет 

Миколаса Ромеріса . 

16. – 

17. – 

18. – 

19. Інше - 1. Керівник студентського наукового гуртка «Інформаційне право».  

 

Д.ю.н., професор           Л.П. Коваленко 

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності «01» грудня 2021 р. Протокол № 5 


