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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. 

«Структурна побудова системи адміністративного права», 1,5 друк. арк. 

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

«Структурна побудова системи адміністративного права», 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 – 6,65 друк. арк. 

Монографії: 

1. Бойко І. В., Соловйова О. М. Європейські стандарти та 

український концепт адміністративної процедури. Modern researches: progress 

of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective 

monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 592 p. 0,8 друк. 

арк. 

Підручник: 

1. 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, 2020. 

0,9 друк. арк. 

Наукові статті:  

1. Boiko, I.V. et al. 2019. Administrative Procedure: European Standards and 

Conclusions for Ukraine, Journal of Advanced Research in Law and Economics, 

Volume X, Winter, 7(45): 1968 – 1975. DOI:10.14505/jarle.v10.7(45).03. 0,5 друк. 

арк. 

2.   Бойко І. В., Соловйова О. М. Гарантії прав людини при притягненні до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, 

у сфері охорони здоров’я. Реформування системи охорони здоров’я: 

корупційні ризики та способи їх усунення : матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 5 груд. 2019 р.) / ред. кол.: Н. О. Гуторова, В. М. Пашков, В. С. 

Батиргареєва. Харків : Право, 2019. 0,6 друк. арк. 

3. Boiko І., Soloviova О. Current problems of corruption-administrative 

offenses. Адміністративне право і процес. 2019. № 3 (26). 0,7 друк. арк. 

 

 



Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Бойко І.В. Чи захоче Рада додати в наше життя справедливості? 

Дзеркало тижня. 16 липня 2020. 0,5 друк .арк. 

2. Бойко І. Право на знання під питанням? VIVAT LEX! 1 вересня 2020 р. 

0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. Бойко І. В. Європейські правові традиції як підґрунтя для 

формування адміністративно-процедурного законодавства України. Правові 

засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті 

доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, 

першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова 

(м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року).Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 

0,4 друк. арк. 

2. Бойко І.В. Право на належне управління: європейські стандарти та 

виклики для України. Основні права людини: розуміння та виклики: матеріали 

міжнар. наук.- практ. конф., м. Київ, 10 грудня 2019 р. / ред.кол. Гриценко І.С., 

Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 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.]. Вид. 5-те, допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р.– Харків: Право, 2020. 1,0 друк. арк. 

 2. 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, 

2020. 0,65 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Систематизовано інститути адміністративного права, запропоновано 

змістовне наповнення загальної та особливої частини.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

1. Участь у розробці законопроекту «Про адміністративну процедуру» у 

складі робочої групи при Верховні Раді України. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). --  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів.  

 1. Експертний висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на 

утримання дитини» (реєстр. № 3339). 

 2. Експертний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього 

насильства», реєстр № 3908 від 17.07.2020 р. та до проекту Закону України 



«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі», реєстр № 3908-1 від 03.08.2020 р. 

 3. Експертний висновок щодо проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру». 

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 щодо застосування обмеження, встановленого п. 

3 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції», до такого виду 

адвокатської діяльності, як захист прав, свобод і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх 

застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також 

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду 

справи про адміністративне правопорушення, якщо іншою стороною 

відносин, у яких бере участь адвокат, є орган, в якому адвокат працював до 

звільнення. 

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. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Правові засади організації та здійснення публічної влади», 28 лютого – 2 

березня 2020 року, м. Хмельницький. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Основні права 

людини: розуміння та виклики». м. Київ, 10 грудня 2019 р.  

3. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Лікарська 

таємниця в умовах пандемії: законодавчі, правозастосовчі, соціальні та 

психологічні аспекти», м. Тернопіль, 20 травня 2020 р. 

4. Наукова конференція «COVID-19 та обмеження прав людини», м. 

Тернопіль, 15 квітня 2020 р. 

5. ІІІ Медико-правовий форум «Конституційні засади медичної 

реформи в Україні», 6 грудня 2019 р., м. Харків. 



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

ін.)   

Монографії: 

 1. Бойко І. В., Соловйова О. М. Європейські стандарти та український 

концепт адміністративної процедури. Modern researches: progress of the 

legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective 

monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 592 p. Р. 442 – 

462. 0,8 друк. арк. 

Підручник: 

1. 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, 2020. 

392 с. С. 178-192. 0,9 друк. арк. 

 Наукові статті: 

1. Boiko, I.V. et al. 2019. Administrative Procedure: European Standards and 

Conclusions for Ukraine, Journal of Advanced Research in Law and Economics, 

Volume X, Winter, 7(45): 1968 – 1975. DOI:10.14505/jarle.v10.7(45).03. 0,5 друк. 

арк. 

2.   Бойко І. В., Соловйова О. М. Гарантії прав людини при притягненні 

до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з 

корупцією, у сфері охорони здоров’я. Реформування системи охорони 

здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення : матеріали «круглого 

столу» (м. Харків, 5 груд. 2019 р.) / ред. кол.: Н. О. Гуторова, В. М. Пашков, В. 

С. Батиргареєва. Харків : Право, 2019. С. 80 – 90. 0,6 друк. арк. 

3. Boiko І., Soloviova О. Current problems of corruption-administrative 

offenses. Адміністративне право і процес. 2019. № 3 (26). С. 113 – 125. 0,7 

друк. арк. 

 Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Бойко І.В. Чи захоче Рада додати в наше життя справедливості? 

Дзеркало тижня. 16 липня 2020. 0,5 друк. арк. 

2. Бойко І. Право на знання під питанням? VIVAT LEX! 1 вересня 2020 р. 

0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. Європейські правові традиції як підґрунтя для формування 

адміністративно-процедурного законодавства України. Правові засади 

організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті 

доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, 

першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова 

(м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року).Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 

С. 48 – 52. 0,4 друк. арк. 

2. Право на належне управління: європейські стандарти та виклики 

для України. Основні права людини: розуміння та виклики: матеріали міжнар. 



наук.-практ. конф., м. Київ, 10 грудня 2019 р. / ред. кол. Гриценко І.С., 

Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 160 с. С. 74 – 78. 

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.]. Вид. 5-те, допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р.– Харків: Право, 2020. 192 с. С. 20-30, 

137-139. 1,0 друк. арк. 

 2. 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, 

2020. 238 с. С. 38-44, 52-55, 63-70. 0, 65 друк. арк. 

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

базах даних Scopus, - 

1. Boiko, I.V. et al. 2019. Administrative Procedure: European Standards and 

Conclusions for Ukraine, Journal of Advanced Research in Law and Economics, 

Volume X, Winter, 7(45): 1968 – 1975. DOI:10.14505/jarle.v10.7(45).03. 0,5 друк. 

арк. 

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

наукометричних базах. –   

Boiko І., Soloviova О. Current problems of corruption-administrative offenses. 

Адміністративне право і процес. 2019. № 3 (26). С. 113 – 125.) Google Scholar 

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. – 

1. Проект технічної допомоги "Підтримка всебічної реформи державного 

управління в Україні". 

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. 

Участь у тренінгу в  Online Law School, 13 лютого 2020 р. 

            

К.ю.н., доцент кафедри          

адміністративного права       І.В. Бойко 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

Протокол № 3 від  24 листопада 2020 р. 


