
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2019 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. 

«Система адміністративного права: сучасні наукові підходи до її 

визначення», 1,5 друк.арк. 

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

«Система адміністративного права: сучасні наукові підходи до її 

визначення», 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 – 10,95 друк. арк. 

Колективна монографія: 

1. Boiko I. V., Soloviova O. M. Challenging issues of administrative 

liability for corruption-related offences. The institutionalisation of public relations 

in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western 

legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of 

Ukraine): Collective monograph. Volume  Tallinn: Izdevniecība “Baltija 

Publishing”, 2019. 1,0 друк.арк. 

Наукові статті:  

1.До питання про виконання судових рішень в адміністративних справах. 

Проблеми законності. 2019. Вип. 144. 0,8 друк.арк. 

2.   Забезпечення публічного інтересу у сфері донорства крові. Медичне 

право. 2019. № 1 (23). 0,7 друк.арк. 

3.  Бойко І.В., Різун Р.Л., Тарадуда О.Є. Ініціювання 

адміністративної процедури. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 62. 

0,7 друк. арк.,0,3 друк.арк. 

4. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права. Право 

України. 2019. № 5. 1,0 друк.арк. 

5. Чи потрібен Україні Закон «Про адміністративну процедуру»? 

Питання адміністративного права. Книга третя. 2019. 0,6 друк.арк. 

Тези: 

1. Становлення інституту адміністративної процедури в сучасній 

правовій науці. Публічне адміністрування в умовах змін і перетворень: 



проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ Міжнар. наук.- 

практ. конф. (Харків, 11 – 12 квіт. 2019р.), 0,3 друк.арк. 

2. Деякі міркування про предмет адміністративного права. Предмет 

правового регулювання галузей вітчизняного права:  матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (Київ, 15–16 березня 2019 р.). Київ: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019.  0,4 друк.арк. 

3. Адміністративно-процедурне законодавство: аргументи щодо 

адаптації до європейських стандартів. Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 0,3 друк.арк. 

4. Імплементація стандартів адміністративної процедури в 

законодавство України: Адаптація правової системи України до права 

Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV 

Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції 

(Полтава, 23-24 жовтня 2019 р.): у 2-х ч.  Полтава: Россава, 2019. Ч.2. 0,4 

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, 2019, 1,0 друк. арк. 

 2. Адміністративна процедура: навч. посіб. / [І.В. Бойко, О.Т. Зима, 

О.М. Соловйова, А.М. Школик]; за заг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2019. 

206 с. 3,5 друк.арк. 

3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалежн. оцінювання / [І.М. Балакарєва, 

М.І. Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 

2019. 190 с. 0, 65 друк.арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Виокремлено інститути адміністративного, що в сукупності становлять 

систему цієї галузі права, надано 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.  

1. Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії 

між владою і громадянами», м. Дніпро, травень 2019 р. 

2. Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії 

між владою і громадянами», м. Одеса, червень 2019 р. 

3. Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії 

між владою і громадянами», м. Київ, липень 2019 р. 

4. Лекція «Ідея адміністративної процедури в сучасному українському 

праві» в межах Програми академічних обмінів, організованих 

Координатором проектів ОБСЄ, м. Полтава, 7 жовтня 2019 р. 

5. Лекція «Ідея адміністративної процедури в сучасному українському 

праві» в межах Програми академічних обмінів, організованих 

Координатором проектів ОБСЄ, м. Ужгород, 25 жовтня 2019 р. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

 1.Науковий висновок на запит Міністерства юстиції України щодо 

можливості позбавлення міністерства статусу юридичної особи. 

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 науково-практична конференція «Предмет 

правового регулювання галузей вітчизняного права», м. Київ, 15–16 березня 

2019 року. 

2. Семінар-тренінг «Адміністративна процедура: нові правила 

взаємодії між владою і громадянами», м. Харків, 22 березня 2019 р. 

3. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін і перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення», 11 – 122 квіт. 2019р. 

4. Круглий стіл з обговорення проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» (реєстр. № 9456), м. Київ, 13 травня 2019 р. 

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання клінічної та виробничої трансфузіології», 12-13 вересня 

2019 р., м. Харків. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. 

Павловського)», м. Харків, 26 вересня 2019 р. 

7. Круглий стіл на тему «Компенсація за житло, пошкоджене або 

зруйноване внаслідок збройного конфлікту на Сході України: правові, 

гуманітарні, соціально-економічні та інші аспекти питання», м. Харків,  28 

вересня 2019 р. 



8. IV Всеукраїнська за міжнародною участю науково-практична 

конференція «Адаптація правової системи України до права Європейського 

Союзу : теоретичні та практичні аспекти», м. Полтава, 23-24 жовтня 2019 р. 

 

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

та ін.)   

Колективна монографія: 

 1. Boiko I. V., Soloviova O. M. Challenging issues of administrative 

liability for corruption-related offences // The institutionalisation of public 

relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and 

Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-

corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume  Tallinn: Izdevniecība 

“Baltija Publishing”, 2019. P. 37-59, 1,0 друк.арк. 

Наукові статті: 

1. До питання про виконання судових рішень в адміністративних 

справах. Проблеми законності. 2019. Вип. 144. С. 109 – 120. 0,8 друк.арк. 

2.   Забезпечення публічного інтересу у сфері донорства крові. Медичне 

право. 2019. № 1 (23). С. 9 – 18. 0,7 друк.арк. 

3.  Бойко І.В., Різун Р.Л., Тарадуда О.Є. Ініціювання 

адміністративної процедури. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 62. 

С. 30 – 37. 0,7 друк.арк.,0,3 друк. арк. 

4. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права. Право 

України. 2019. № 5. С. 13 – 29. 1,0 друк.арк. 

5. Чи потрібен Україні Закон «Про адміністративну процедуру»? 

Питання адміністративного права. Книга третя. 2019. С. 129 – 137. 0,6 

друк.арк. 

Тези: 

1. Становлення інституту адміністративної процедури в сучасній 

правовій науці. Публічне адміністрування в умовах змін і перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ Міжнар. наук.- 

практ. конф. (Харків, 11 – 12 квіт. 2019р.). С. 358 – 362. 0,3 друк.арк. 

2. Деякі міркування про предмет адміністративного права. Предмет 

правового регулювання галузей вітчизняного права:матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (Київ, 15–16 березня 2019 р.). Київ: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 14 - 18.  0,4 друк.арк. 

3. Адміністративно-процедурне законодавство: аргументи щодо 

адаптації до європейських стандартів. Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського):матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.) 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 190 – 193. 0,3 друк.арк. 

4. Імплементація стандартів адміністративної процедури в 

законодавство України: Адаптація правової системи України до права 

Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV 



Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м. 

Полтава, 23-24 жовтня 2019 року): у 2-х ч.  Полтава: Россава, 2019. Ч.2. С. 27 

– 30. 0,4 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, 2019. С. 19-33, 133-135,1,0 друк. арк. 

 2. Адміністративна процедура: навч. посіб. / [І.В. Бойко, О.Т. Зима, 

О.М. Соловйова, А.М. Школик]; за заг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2019. 

206 с. С. 4-22, 58-89, 107-130, 3,5 друк.арк.  

3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в 

Україні: посіб. для підгот. до зовн. незалежн. оцінювання / [І.М. Балакарєва, 

М.І. Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 

2019. 190 с. С. 39-41, 50-53, 61-68, 0, 65 друк.арк. 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of science.  –  

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

наукометричних базах. –   

 1. До питання про виконання судових рішень в адміністративних 

справах. Проблеми законності. 2019. Вип. 144. С. 109 – 120. 0,8 

друк.арк.Сopernicus International Google Scholar ERIH PLUS 

 2.   Забезпечення публічного інтересу у сфері донорства крові. Медичне 

право. 2019. № 1 (23). С. 9 – 18. 0,7 друк.арк.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 

 3.  Бойко І.В., Різун Р.Л., Тарадуда О.Є. Ініціювання 

адміністративної процедури. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 62. 

С. 30 – 37. 0,7 друк.арк., 0,3 друк. арк. Index Copernicus International 

 4. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права. Право 

України. 2019. № 5. С. 13 – 29. 1,0друк. арк.Index Copernicus International» 

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

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.  

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. Інше. 

 1. Проведення публічної лекції «Права людини та Національна 

поліція». 

 2. Проведення факультетського семінару «Урбаністика та 

адміністративне право» для студентів факультету адвокатури Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 3. Проведення факультетського семінару «Адвокат у провадженні у 

справах про адміністративні правопорушення» для студентів факультету 

адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

 

 

        

К.ю.н., доцент кафедри         

адміністративного права      І.В. Бойко 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 р. 
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