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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Соловйова Ольга Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент  

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

«Забезпечення прав особи в провадженнях щодо надання 

адміністративних послуг» (1,5 друк. арк.) 

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

«Забезпечення прав особи в провадженнях щодо надання 

адміністративних послуг» 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 – 7,95 друк. арк. 

Розділи підручника: 

1. Використання електронного врядування в публічному 

адмініструванні. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / 

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання 

друге. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 0,4 друк. арк. 

Розділи монографії: 

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 1. Tallinn: Izdevniecība “Baltija 

Publishing”, 2019. 1,0 друк. арк. 

Навчальні посібники:  

1. 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. 

4,0 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. 4-те 

вид., змін. та допов. Харків: Право, 2019. 0,75 друк. арк.  

3. 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, 

2019. 190 с. 0,5 друк. арк.  

 Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Адміністративна відповідальність за порушення правил зупинки, 
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стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки 

(відеозапису). Вісник Національної асоціації адвокатів України. 2019. № 1-2.  

0,8 друк арк.  

Тези:  

1. Адміністративні послуги у сфері юстиції. Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики: зб. наук. статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 31. (Харків, 18-19 квітн. 2019 р.). Харків: Друкарня 

Мадрид, 2019, 0,2 друк. арк. 

 2. Електронні адміністративні послуги у сфері юстиції. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми організації та 

правового забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). 

Харків: Право, 2019, 0,2 друк. арк. 

 3. Соловйова О.М., Сьоміна В.А. Законодавство про адміністративну 

процедуру. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-

річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Харків, 26 вересн. 2019 р.) Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. 0,2 друк. арк., (0,1 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Визначені проблемні питання правового врегулювання взаємовідносин 

органів публічної влади з приватними особами, щодо надання 

адміністративних послуг. Проаналізовано законодавчі вимоги та принципи 

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.  –  

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. Науково-правовий висновок на запит ТОВ «Укрвибухтехнологія» 

(від 04.06.2019 р. вх. № 126-01-955). 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків, 11-12 квітня 2019 року. 

2. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 18-19 

квітня 2019 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція в рамках ІІІ 

Харківського Міжнародного юридичного форуму «Актуальні проблеми 

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

Павловського), Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків, 26 вересня 2019 року. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Розділи підручника: 

1. Використання електронного врядування в публічному 

адмініструванні. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / 

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання 

друге. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. С. 205-213. 0,4 друк. арк. 

Розділи монографії: 

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 1. Tallinn: Izdevniecība “Baltija 

Publishing”, 2019. P. 37-57. 1,0 друк. арк. 

Навчальні посібники:  

1. 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. 

С. 14-22, 39-58, 89-120, 131-149, 158-173, 4,0 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. 4-те 

вид., змін. та допов. Харків: Право, 2019. С. 135-139, 151-155, 157-159, 166-

168. 0,75 друк. арк.  

3. 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, 

2019. 190 с. С. 58-60, 69-78. 0,5 друк. арк.  

Тези:  

1. Адміністративні послуги у сфері юстиції. Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики: зб. наук. Статей, тез доповідей та 
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повідомлень за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ.конф. Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 31. (Харків, 18-19 квітн. 2019 р.). Харків: Друкарня 

Мадрид, 2019. С. 407-410. 0,2 друк. арк. 

 2. Електронні адміністративні послуги у сфері юстиції. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми організації та 

правового забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). 

Харків: Право, 2019. С 261-263. 0,2 друк. арк. 

 3. Соловйова О.М., Сьоміна В.А. Законодавство про адміністративну 

процедуру. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-

річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Харків, 26 вересн. 2019 р.). Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. С. 212-215. 0,2 друк. арк. 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Адміністративна відповідальність за порушення правил зупинки, 

стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки 

(відеозапису). Вісник Національної асоціації адвокатів України. 2019. № 1-2.  

С. 43-56. 0,8 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. – 

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 інші відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – 

19. Інше 

1. Керівництво науковою роботою студентів: 

Тези:  

1. Яскорський М.О.  Проблема переконання як методу державного 

управління. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: 

зб. наук. Статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнар. 

наук.-практ.конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 (Харків, 18-19 

квітн. 2019 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С. 293-294.  

 2. Кракова В.В. Правове регулювання трансплантації в Україні. Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики: зб. наук. статей, тез 

доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ.конф. 

Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 (Харків, 18-19 квітн. 2019 р.). 
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Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С. 280-281. 

3. Кравець Т.Є. Використання дискреційних повноважень органами 

публічного адміністрування. Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики: зб. наук. статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». 

Вип. 31. (Харків, 18-19 квітн. 2019 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С. 

277-280. 

4. Бігун Т.Ю. Застосування фізичної сили органами Національної 

поліції: умови та межі. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики: зб. наук. статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 (Харків, 

18-19 квітн. 2019 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С. 267-268. 

5. Полтавець Ф.С. Виконання правоохоронних функцій недержавними 

організаціями: світовий досвід. Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики: зб. наук. статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». 

Вип. 31 (Харків, 18-19 квітн. 2019 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С. 

211- 213. 

6. Харковець О.П. Сутність децентралізації в Україні. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми організації та 

правового забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). 

Харків: Право, 2019. С. 173-176. 

7. Строга Є.О. Зразкові справи: новела Кодексу адміністративного 

судочинства України. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворення: проблеми організації та правового забезпечення: збірник 

наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 158-161. 

8. Борилюк Я.П. Співвідношення адміністративної та кримінальної 

відповідальності за правопорушення правил адміністративного нагляду. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми 

організації та правового забезпечення: збірник наукових праць за 

матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 

квітн. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 101-104.  

9. Гуденко Д.С. Oплaтне вилучення тa кoнфіскaція предметa, який стaв 

знaряддям вчинення aбo безпoсереднім oб'єктoм aдміністрaтивнoгo 

прaвoпoрушення: сутність, oсoбливoсті зaстoсувaння тa рoзмежувaння. Реалії 

та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених 

(Суми, 17 травн. 2019 р.). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2019. С. 218-220. 

10. Поліщук А.А. Адміністративна скарга як засіб захисту громадян у 

сфері виконавчої влади. Реалії та перспективи розбудови правової держави в 

Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
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студентів та молодих учених (Суми, 17 травн. 2019 р.). Суми: Вид-во 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 274-276. 

11. Воробйова В. Правове регулювання громадських об’єднань в 

Україні на сучасному етапі. Реалії та перспективи розбудови правової 

держави в Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів та молодих учених (Суми, 17 травн. 2019 р.). Суми: 

Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 61-63. 

12. Калєкіна С.С. Адміністративні послуги в Україні: міф або 

реальність? Юридична осінь 2018 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. 

учасників всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів (Харків, 14 

листоп. 2018 р.). Харків: Мадрид, 2018. С. 48-51. 
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К. ю. н., доцент кафедри адміністративного права 

 Соловйова Ольга Миколаївна 

 
№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

4 

1. Адміністративна відповідальність за порушення правил зупинки, 
стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі 

фотозйомки (відеозапису). Вісник Національної асоціації адвокатів 

України. 2019. № 1-2.  С. 43-56. 

64  

5 

1. 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 1. Tallinn: 

Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. P. 37-57. (Співавтор Boiko I. 

V.)  

120  

7 

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, 2019. С. 58-60, 69-78.   

25  

 
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. 14-22, 39-58, 89-120, 131-149, 158-173 

200  

11 

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. 

Гарщука. 4-те вид., змін. та допов. Харків: Право, 2019. С. 135-139, 

151-155, 157-159, 166-168. 

23  

 

2. Використання електронного врядування в публічному 
адмініструванні. Адміністративне право України. Повнии ̆ курс: 

підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко 

С. та ін. Видання друге. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. С. 205-213. 

12  

15 

1. Адміністративні послуги у сфері юстиції.  Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики: зб. наук. статей, 

тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 (Харків, 18-
19 квітн. 2019 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2019. С. 407-410. 

20  

 

2. Електронні адміністративні послуги у сфері юстиції. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми 

організації та правового забезпечення: збірник наукових праць за 
матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С 261-263. 

20  

 

3. Соловйова О.М., Сьоміна В.А. Законодавство про 
адміністративну процедуру. Актуальні проблеми адміністративно-

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

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 

26 вересня 2019 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 
212-215. (Співавтор Сьоміна В.А.) 

20  

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 

3. тез доповідей на конференцію: 
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми 
організації та правового забезпечення»: Харковець О.П. –  

студентка 2 курсу 6 групи Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції «Сутність децентралізації в Україні» 

20  
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2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми 
організації та правового забезпечення»: Строга Є.О. –  студентка 2 

курсу 6 групи Інституту прокуратури та кримінальної юстиції 

«Зразкові справи: новела Кодексу адміністративного судочинства 

України» 

20  

 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми 

організації та правового забезпечення»: Борилюк Я.П. – студентка 
2 курсу 5 групи Інституту прокуратури та кримінальної юстиції 

«Співвідношення адміністративної та кримінальної 

відповідальності за правопорушення правил адміністративного 

нагляду» 

20  

 

4. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики»: Полтавець 

Ф.С. – студент 2 курсу 6 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції «Виконання правоохоронних функцій 

недержавними організаціями: світовий досвід» 

20  

 

5. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики»: Бігун 
Т.Ю. –  студентка 2 курсу 6 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції «Застосування фізичної сили органами 

Національної поліції: умови та межі» 

20  

 

6. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 
безпеки України: актуальні питання науки та практики»: Кравець 

Т.Є. –  студентка 2 курсу 5 групи Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції «Використання дискреційних повноважень 
органами публічного адміністрування» 

20  

 

7. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики»: Кракова 

В.В. –  студентка 2 курсу 6 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції «Правове регулювання трансплантації в 

Україні» 

20  

 

8. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 
безпеки України: актуальні питання науки та практики»: 

Яскорський М.О. –  студент 2 курсу 5 групи Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції «Проблема переконання як методу 

державного управління» 

20  

 

9. ІІ Міжнародна наукова практична конференція студентів та 

молодих вчених «Реалії та перспективи розбудови правової 

держави в Україні і світі»: Гуденко Д. С.  –  студентка 2 курсу 5 
групи Інституту прокуратури та кримінальної юстиції «Оплатне 

вилучення тa конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення 

або безпосереднім об’єктом aдміністрaтивнoгo правопорушення: 

сутність, oсoбливoсті зaстoсувaння тa рoзмежувaння» 

20  

 

10. «Юридична осінь 2018 року»: Калєкіна С.С. – студентка 2 курсу 

магістратури Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 

України «Адміністративні послуги в Україні: міф або реальність?»   

20  

   

 

11. ІІ Міжнародна наукова практична конференція студентів та 

молодих вчених Реалії та перспективи розбудови правової держави 

в Україні і світі, м. Суми, 17 травня 2019 року: Воробйова В. – 
студентка 2 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції 

«Правове регулювання громадських об’єднань в Україні на 

сучасному етапі» 
 

20  
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12. ІІ Міжнародна наукова практична конференція студентів та 

молодих вчених «Реалії та перспективи розбудови правової 
держави в Україні і світі»: Поліщук А.А. – студентка 2 курсу 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції «Адміністративна 

скарга як засіб захисту громадян у сфері виконавчої влади» 

20  

 

Усього: 744  годин 

 

 

 


