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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
Соловйова Ольга Миколаївна 

2. Вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук, доцент  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
«Правові засади взаємовідносин органів публічної влади з фізичними та 
юридичними особами» (1,5 друк.арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  
«Правові засади взаємовідносин органів публічної влади з фізичними та 
юридичними особами» у повному обсязі. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографій, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.). 
Всього опубліковано – 2,7 друк.арк. 

Наукові статті:  
 1. Адміністративні послуги у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. –  Юридичні науки. – Херсон, 2016. – Випуск 4. – Том. 2, 0,7 
друк. арк. 
 Тези:  
 1. Інтернет і вища освіта // Інформаційні та інноваційні технології в 
забезпеченні й організації освітнього процесу: тези доповідей і наукових 
повідомлень учасників ІХ  конференції школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015, 0,2 друк.арк. 

 2. Щодо характерних рис адміністративних послуг у сфері 
недержавного сектору безпеки  // Сектор безпеки  України: виклики 
сьогодення. Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної 
наукової-практичної конференції /Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гельман, Ю.В. 
Мех та ін.  – Харків: видавництво «Плеяда», 2016, 0.2 друк.арк. 

3. До питання адміністративних послуг // Стан та перспективи розвитку 
адміністративного права та процесу : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 
м. Одеса, 09-10 жовтня 2015 р. – Одеса : ОДУВС, 2015, 0,2 друк.арк. 

4. Участие свидетеля по делам об административных правонарушениях 
// Pravna veda a prax: vyzny modernych europskych integracnych: Zbornik 
prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, 27. – 28. Novembra 2015, 
Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, Bratislava, 2015, 0,2 друк.арк. 

5. К вопросу реформирования института административных услуг в 
Украине // O noua pespectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei  si 
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Ucrainei: aspectual  juridic: conferinta internationala stiintifico-practica (2016; 
Chisinau): Materialele conferintei internationala stiintifico-practica, 25 -   26 
martie 2016 / com. org.: V. Bujor: S. n., 2016 (Tipogr.”Cetatea de Sus”). – С. 200 
– 203, 0,2 друк.арк. 

 
6. Щодо визначення адміністративної деліктоздатності // Розвиток 

цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції (25 листопада 2015 
року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами IІ Міжнародного 
наукової-практичного круглого столу  / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гельман, 
Ю.В. Мех та ін.  – Харків: видавництво «Плеяда», 2015, 0,2 друк.арк. 

7. Право на информацию в сфере административных услуг /О.Н.  
Соловьева // Теоретические и прикладные аспекты информационной 
безопасности: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 31 марта 2016 
г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутр. дел Респ. Беларусь»; ред. кол.: А.В. Яскевич (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск: Акад. МВД, 2016, 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 
 1. Адміністративне право : посіб. Для підготовки до іспиту  / Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В.М. Гаращука – Х.: Право, 
2016, 0,6 друк.арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Визначені проблемні питання правового врегулювання взаємовідносин 

органів публічної влади з приватними особами, взагалі, та зокрема під час 
процедури надання адміністративних послуг.  
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.  

Наукова-правова експертиза проекту Закону України «Про національну 
митну службу України» (січень, 2016 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.  

 Узагальнення практики застосування законодавства в Запорізькому 
окружному адміністративному суді «Щодо оскарження рішень, дій та 
бездіяльності митниць в порядку адміністративного судочинства», (ІІ 
квартал, 2016 року).   

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. –  
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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. «Теоретические и прикладные аспекты информационной 
безопасности», Учреждение образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь», Кафедра правовой информатики, 31 
марта 2016 года, Минск. 

2. «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и 
Украине: юридический аспект» (г. Кишинев, Республика Молдова), 25-26 
марта 2016 года 

3. Pravna veda a prax: vyzny modernych europskych integracnych 
medzinarodnej vedeckej konferencie, 27. – 28 Novembra 2015, Paneuropska 
vysoka skola, Fakulta prava, Bratislava. 

4. Міжнародний  науково-практичний круглий стіл «Розвиток цивільної 
безпеки України в контексті євроінтеграції»,  25 листопала 2015 року, м. 
Харків.  

5. І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне 
право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку», 21 
травня 2016 рік, м. Харків. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

Наукові статті:  
 1. Адміністративні послуги у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. –  Юридичні науки. – Херсон, 2016. – Випуск 4. – Том. 2. С. 43 
– 47, 0,7 друк. арк. 
 Тези:  
 1. Інтернет і вища освіта // Інформаційні та інноваційні технології в 
забезпеченні й організації освітнього процесу: тези доповідей і наукових 
повідомлень учасників ІХ  конференції школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 69 – 72, 0,2 друк.арк. 

 2. Щодо характерних рис адміністративних послуг у сфері 
недержавного сектору безпеки  // Сектор безпеки  України: виклики 
сьогодення. Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної 
наукової-практичної конференції /Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гельман, Ю.В. 
Мех та ін.  – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – С. 85 – 86, 0.2 друк.арк. 

3. До питання адміністративних послуг // Стан та перспективи розвитку 
адміністративного права та процесу : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 
м. Одеса, 09-10 жовтня 2015 р. – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 147 – 148, 0,2 
друк.арк. 
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4. Участие свидетеля по делам об административных правонарушениях 
// Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov: 
Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, 27. – 28. Novembra 
2015, Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, Bratislava, 2015. – С. 176 – 179, 
0,2 друк.арк. 

5. К вопросу реформирования института административных услуг в 
Украине // O noua pespectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei  si 
Ucrainei: aspectual  juridic: conferinta internationala stiintifico-practica (2016; 
Chisinau): Materialele conferintei internationala stiintifico-practica, 25 -   26 
martie 2016 / com. org.: V. Bujor: S. n., 2016 (Tipogr.”Cetatea de Sus”). – С. 200 
– 203, 0,2 друк.арк. 

6. Щодо визначення адміністративної деліктоздатності // Розвиток 
цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції (25 листопада 2015 
року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами IІ Міжнародного 
наукової-практичного круглого столу  / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гельман, 
Ю.В. Мех та ін.  – Харків: видавництво «Плеяда», 2015. – С. 82-83, 0,2 
друк.арк. 

7. Право на информацию в сфере административных услуг /О.Н.  
Соловьева // Теоретические и прикладные аспекты информационной 
безопасности: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 31 марта 2016 
г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутр. дел Респ. Беларусь»; ред. кол.: А.В. Яскевич (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск: Акад. МВД, 2016. – С.165-170, 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 
 1. Адміністративне право : посіб. Для підготовки до іспиту  / Ю.П. 
Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В.М. Гаращука – Х.: Право, 
2016. – 110 – 118, 0,6 друк.арк. 
 9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. – 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.  

1. Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 року, 
м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-
практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. 
– Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – 320 с.   

2. Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та 
перспективи розвитку (21 травня 2016 року, м. Харків). Збірник наукових 
праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції / 
Редкол.: Ю.П. Битяк, Ю.В. Мех та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. 
– 272 с.  
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). –  
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15. Співробітництво з закордонними організаціями. –  
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – 
18. Які інші відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  
 1. Подяка Першого проректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за участь у I Міжнародній науково-
практичній конференції «Адміністративне право сучасного етапу 
державотворення: стан та перспективи розвитку». 

2. Подяка Першого проректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за уча сть та організацію студентської 
молоді у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сектор безпеки 
України: виклики сьогодення». 

3. Certificatul participantului a participat la conferinta international 
stiintifico-practica “O noua pespectiva a proceselor de integrare Europeana din 
Moldova si Ucraina: aspectual  juridica”, Chisinau Rapublica Moldova 25-26 
martie 2016. 

4. Certifikat Medzinarodna vedecka konferencia “Pravna veda a prax: 
Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov, 27-28 
novembra 2015. Bratislava, Slovenska republika 
 

к.ю.н., доцент кафедри 
адміністративного права       О.М. Соловйова 
 
 
Звіт затверджений на засіданні кафедри 
адміністративного права 
Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р.  


