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ЗА 2018 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

 Бойко Ірина Володимирівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Види та характеристика правовідносин, що регулюються адміністративним 

правом», 1,5 друк.арк. 

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

«Види та характеристика правовідносин, що регулюються адміністративним 

правом», 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 – 6,8 друк. арк. 

 

Наукові статті:  

1. Бойко І.В., Соловйова О.М. Право на охорону здоров’я: деякі 

проблеми забезпечення й захисту // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Юрид. науки. – 2017. – Випуск 5. Том 1. – С. 

176 – 179, 0,4 друк. арк. 

2. Битяк Ю., Бойко І., Писаренко Н. Система адміністративного 

права // Право України. – 2017. - № 12, 0,4 друк. арк. 

3. Бойко І.В., Соловйова О.М. Законодавство про адміністративну 

процедуру // Науковий збірник Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара. Юридичний факультет. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Випуск 5, 0,4 друк. арк. 

4. Право на охорону здоров’я та обмеження, пов’язані з його 

реалізацією // Медичне право. – 2018. - № 1 (21), 1,0 друк. арк.  

5. Бойко І.В., Соловйова О.М. Деякі проблеми забезпечення й 

захисту права на охорону здоров’я // матеріали медико-правового форуму 

«Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії 

реформ», м. Полтава, 2 - 3 грудня 2016 р. / ред. кол. Гуторова Н.О., Пашков 

В.М., Губанова О.В. – К.: Ваіте, 0,4 друк. арк. 

6. Битяк Ю., Бойко І., Писаренко Н. Система адміністративного 

права // Питання адміністративного права. Книга 2. – 2018, 0,4 друк. арк. 



7. Бойко І.В., Зима О.Т., Соловйова О.М. Адміністративна 

процедура як інститут адміністративного права // Питання адміністративного 

права. Книга 2. – 2018, 0,4 друк. арк. 

8. Учасники адміністративної процедури // Державне будівництво 

та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 

Право, 2017. – Вип. 34, 0,8 друк. арк. 

 

Тези: 

1. Способи захисту суб’єктивних публічних прав внутрішньо 

переміщених осіб // Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі 

європейські практики та шляхи їх імплементації: матеріали Міжнар. 

конференції (Харків, 3-4 квітн. 2018 р.) – Харків: Право, 2018 р., 0,3 друк. 

арк. 

2. Розвиток ідеї адміністративної процедури в податковому праві // 

матеріали міжнар. науково-практ. конференц. «Вороновські читання (єдність 

адміністративних та фінансових процедур)», Львів, 5-6 жовт. 2018 р. 0,3 

друк. арк. 

 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В.М. Гаращука. – 

Харків: Право, 2018, 1,0 друк. арк. 

 2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В.М. Гаращука. – 

Харків: Право, 2018, 1,0 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Виокремлено види правових відносин, що регламентуються  

адміністративним правом, і наведено їх характеристику.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

1. Участь у розробці законопроекту «Про адміністративну процедуру» 

у складі робочої групи Міністерства юстиції України. 

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.  

 1.Науковий висновок на запит Конституційного Суду України щодо 

розуміння терміну «із мотивів суспільного інтересу» та змісту процесуальних 

гарантій особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.  

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. Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо 

переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації» 

Харків, 3-4 квітн. 2018 р. 

2. Міжнарожна науково-практична конференція «Вороновські читання 

(єдність адміністративних та фінансових процедур)», Львів, 5-6 жовт. 2018 р. 

 

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

та ін.)   

Наукові статті: 

1. 1. Бойко І.В., Соловйова О.М. Право на охорону здоров’я: деякі 

проблеми забезпечення й захисту // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Юрид. науки. – 2017. – Випуск 5. Том 1. – С. 

176 – 179, 0,4 друк. арк. 

 2. Битяк Ю., Бойко І., Писаренко Н. Система адміністративного 

права // Право України. – 2017. - № 12. – С. 173 – 183, 0,4 друк. арк. 

  3. Бойко І.В., Соловйова О.М. Законодавство про адміністративну 

процедуру // Науковий збірник Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара. Юридичний факультет. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Випуск 5. - С. 86 — 90, 0,4 друк. арк. 

4. Право на охорону здоров’я та обмеження, пов’язані з його 

реалізацією // Медичне право. – 2018. - № 1 (21). – С. 11 – 22, 1,0 друк. арк. 

5. Бойко І.В., Соловйова О.М. Деякі проблеми забезпечення й 

захисту права на охорону здоров’я // матеріали медико-правового форуму 

«Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії 

реформ», м. Полтава, 2 - 3 грудня 2016 р. / ред. кол. Гуторова Н.О., Пашков 

В.М., Губанова О.В. – К.: Ваіте, – С. 30 – 41, 0,4 друк. арк. 

6. Битяк Ю., Бойко І., Писаренко Н. Система адміністративного 

права // Питання адміністративного права. Книга 2. – 2018. – С. 107 – 118, 0,4 

друк. арк. 

7. Бойко І.В., Зима О.Т., Соловйова О.М. Адміністративна 

процедура як інститут адміністративного права // Питання адміністративного 

права. Книга 2. – 2018. – С. 140 – 151, 0,4 друк. арк. 

8. Учасники адміністративної процедури // Державне будівництво 

та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 

Право, 2017. – Вип. 34. – С. 169 – 175, 0,8 друк. арк. 



 

Тези: 

1. Способи захисту суб’єктивних публічних прав внутрішньо 

переміщених осіб // Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі 

європейські практики та шляхи їх імплементації: матеріали Міжнар. 

конференції (Харків, 3-4 квітн. 2018 р.) – Харків: Право, 2018 р. – С. 104 – 

109, 0,3 друк. арк. 

2. Розвиток ідеї адміністративної процедури в податковому праві // 

матеріали міжнар. науково-практ. конференц. «Вороновські читання (єдність 

адміністративних та фінансових процедур)», Львів, 5-6 жовт. 2018 р., 0,3 

друк. арк. 

Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В.М. Гаращука. – 

Харків: Право, 2018. – С. 22-32, 131-132.1,0друк. арк. 

 2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / 

[Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В.М. Гаращука. – 

Харків: Право, 2018. – С. 21-33, 133-135, 1,0 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші: -  

1. Бойко І.В., Соловйова О.М. Право на охорону здоров’я: деякі 

проблеми забезпечення й захисту // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Юрид. науки. – 2017. – Випуск 5. Том 1. – С. 

176 – 179. Index Copernicus International (Республіка Польща). 

2. Битяк Ю., Бойко І., Писаренко Н. Система адміністративного 

права // Право України. – 2017. - № 12. – С. 173 – 183. Index Copernicus 

International» (Варшава, Польща), EBSCO Publishing, Inc.» (США) 

3. Право на охорону здоров’я та обмеження, пов’язані з його 

реалізацією // Медичне право. – 2018. - № 1 (21). – С. 11 – 22 EBSCO 

Publishing, Inc." (США), Index Copernicus International. ICV (Index Copernicus 

Value) журналу ERIH PLUS (European reference index for the humanities and 

social sciences) Academic Resource Index (ResearchBib), InfoBase Index (IBI 

Factor за 2017 р. - 2.8.), Crossref 

4. Учасники адміністративної процедури // Державне будівництво 

та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : 

Право, 2017. – Вип. 34. – С. 169 – 175. Index Copernicus, Scientific Indexing 

Services (SIS) (USA), ResearchBib (Японія), International Innovative Journal 

Impact Factor (IIJIF), Cosmos foundation, РІНЦ (РФ) 

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

наукометричних базах. –   

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.  



1. Відгук на автореферат дисертації Терещук Оксани Анатоліївни 

«Адміністративно-правова характеристика делегування повноважень в 

діяльності органів публічної адміністрації», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії).  

1. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого. 

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. – 

 
 

            

К.ю.н., доцент кафедри          

адміністративного права       І.В. Бойко 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

Протокол № 6 від 27 листопада 2018 р. 


