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Соловйова Ольга Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент  

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

«Судовий захист прав особи у взаємовідносинах з органами публічної 

влади» (1,5 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  
«Судовий захист прав особи у взаємовідносинах з органами публічної 

влади» 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 – 8,75 друк. арк. 

Розділи монографії. 

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

концепт адміністративної процедури. Modern researches: progress of the 

legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective 

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

арк.  

Підручник: 

1. Неправові форми публічного адміністрування (Глава 12). Надання 

публічних (адміністративних) послуг як форма забезпечення прав та свобод 

приватних осіб (Глава 13). Адміністративне право України : підручник / Ю.П. 

Битяк (кер.авт.кол.), І.М. Балакарєва. І.В, Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. 

Битяка. Харків: Право, 2020. 1,5 друк. арк. 

 Наукові статті:  

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

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

 2. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and 

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

Winter 2019. Volume X. Issue 7(45). 0,5 друк. арк. 

 3. Соловйова О., Якубов Б. Забезпечення прав особи під час 

застосування поліцейських заходів. Електронне наукове фахове видання 

«Юридичний електронний науковий журнал». 2020.  – № 2. URL: 

http://lsej.org.ua/2_2020/73.pdf. 0,5 друк. арк. 

 

 Статті у інших (не фахових) виданнях: 

http://lsej.org.ua/2_2020/73.pdf
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 1. Соловйова О. Проблемні питання адміністративної відповідальності 

за прояв неповаги до суду. “Слово Національної школи суддів України”. 

Фаховий загальнодержавний науково-практичний та науково-методичний 

юридичне видання. 2019. № 4 (29). С. 17 – 30. 0,7 друк. арк.  

 2. Соловйова О., Соловйов І. Порушення правил перевезення дітей: 

нюанси притягнення до адміністративної відповідальності. Вісник 

Національної асоціації адвокатів України.  – 2020. – № 9 (26). –  С. 25-31. 0,7 

друк. арк.  
 3. Соловйова О. Примушування до порядку. Які проблеми можуть 

виникнути з притягненням до відповідальності за прояв неповаги до суду. 

Закон і бізнес. 2020. №51-52 (1453-1454) від 28.12.2019-10.01.2020. URL: 

https://zib.com.ua/ua/print/140717-

yaki_problemi_mozhut_viniknuti_z_prityagnennyam_do_vidpovida.html. 0,7 

друк. арк. 

 4. Соловйова О. М., Бойко І. В. 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. 

 5. Соловйова О.М., Правник С. О. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення, пов’язані з корупцією. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». 2020. № 4 (84). Т.  2. C. 56-61. 0,2 друк. арк. 

6. Соловйова О.М., Макітренко В.В., Пилипенко М.В. Особливості 

розгляду виборчих спорів в адміністративному судочинстві. Світ науки та 

освіти. Junior. 2019. Випуск № 4. С. 61-69. 0,2 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. 5-те 

вид., змін. та допов. Харків: Право, 2020. 0,75 друк. арк.  

2. 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, 

2020. 238 с. 0,5 друк. арк.  

 Тези:  

1. Надання адміністративних послуг в умовах надзвичайної ситуації. 

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: зб. наук. 

статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35. (Харків, 9-10 квітня 

2020 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2020, 0,2 друк. арк. 

 2. Переваги надання адміністративних послуг в електронній формі. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми 

організації та правового забезпечення: збірник наукових праць за 

матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 9-10 

квітн. 2020 р.). Харків: Право, 2020, 0,2 друк. арк. 

https://zib.com.ua/ua/print/140717-yaki_problemi_mozhut_viniknuti_z_prityagnennyam_do_vidpovida.html
https://zib.com.ua/ua/print/140717-yaki_problemi_mozhut_viniknuti_z_prityagnennyam_do_vidpovida.html
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 4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Визначені проблемні питання впровадження ідеї «сервісної держави» у 

врегулюванні взаємовідносин громадян з органами публічної влади. 

Проаналізовано законодавчі вимоги та принципи надання публічних 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.   

1. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект 

Закону України “Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо підвищення ефективності протидії кібератакам” (реєстр. 4003 від 

01.09.2020р.)   

2. Зауваження та пропозиції фахівців кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на проект 

Закону України «Про Статут з охорони Національною гвардією України 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 

джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих 

державних об’єктів та спеціальних вантажів» (реєстр. № 3947 від 30.07.2020)  

(вх. № 121-01-1454 від 18.09.2020 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. –    

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, за зверненням адвоката Ткаченка Д.С. 

від 02.07.2020 р. вх. № 02/07/20-1 щодо віднесення посади головного 

державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за 

готівковими операціями управління податкових перевірок, трансферного 

ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Запорізькій області 

до працівників правоохоронного органу. 

2. Науково-правовий висновок, за зверненням адвоката Сивової Я.В.  

від 11.06.2020 р. вих. № 118 щодо віднесення посади провідного інспектора 

відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям 

ГУ ДСНС України у Запорізькій області та головного фахівця відділу 
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цивільного захисту Мелітопольського міськрайонного управління ГУ ДСНС 

України у Запорізькій області до посад правоохоронних органів.  

3. Науково-правовий висновок за зверненням ТОВ «УХМ»(Україна) 

щодо визначення обмежень торговельної операції в розумінні санкційного 

законодавства України. 

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. IV Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми організації та 

правового забезпечення», Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків, 9-10 квітня 2020 року. 

2. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 9-10 квітня 2020 

року. 

3. Захід з підвищення кваліфікації адвокатів «Огляд судової практики 

Верховного суду щодо перегляду ухвал слідчих суддів» від 17.07.2020 року 

(Організатор заходу: Рада адвокатів Рівненської області). 

4. Захід з підвищення кваліфікації адвокатів «Морально-етичні аспекти 

адвокатської діяльності» (Організатор заходу: Рада адвокатів Одеської 

області). 

5. Захід з підвищення кваліфікації адвокатів «Вебінар НААУ (Комітет з 

підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів Чернівецької області» 

від 20.07.2020 (Організатор заходу: Недержавна некомерційна професійна 

організація «Національна асоціація адвокатів України». 

6. Семінар від Комітету з питань фізичної культури та спорту при Раді 

адвокатів Харківської області від 05.08.2020 (Організатор заходу: Рада 

адвокатів Харківської області). 

7. Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у 

Черкаській області: «Електронна демократія в Україні та адвокатська 

спільнота: інструменти взаємодії» від 13.08.2020 (Організатор заходу: 

Недержавна некомерційна професійна організація «Національна асоціація 

адвокатів України». 

8. Тактика захисту адвокатом бізнесу при здійсненні контролюючими 

органами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

від 22.08.2020 (Організатор заходу: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури Запорізької області). 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Розділи монографії. 

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

концепт адміністративної процедури. Modern researches: progress of the 
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legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective 

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

арк.  

Підручник: 

1. Неправові форми публічного адміністрування (Глава 12). Надання 

публічних (адміністративних) послуг як форма забезпечення прав та свобод 

приватних осіб (Глава 13). Адміністративне право України : 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. 203-226. 1,5 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. 5-те 

вид., змін. та допов. Харків: Право, 2020. 192 с. С. 141-143, 156-159, 162-164, 

171-173. 0,75 друк. арк.  

2. 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, 

2020. 238 с. С. 61, 62, 71-81. 0,5 друк. арк.  

 Наукові статті:  

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

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

друк.арк. 

 2. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and 

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

Winter 2019. Volume X. Issue 7(45). – P. 1968-1975. 0,5 друк.арк. 

 3. Соловйова О., Якубов Б. Забезпечення прав особи під час 

застосування поліцейських заходів. Електронне наукове фахове видання 

«Юридичний електронний науковий журнал». 2020.  – № 2.  С. 272 – 276. 

URL: http://lsej.org.ua/2_2020/73.pdf. Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 0,5 друк.арк. 

 Статті у інших (не фахових) виданнях: 

 1. Соловйова О. Проблемні питання адміністративної відповідальності 

за прояв неповаги до суду. “Слово Національної школи суддів України”. 

Фаховий загальнодержавний науково-практичний та науково-методичний 

юридичне видання. 2019. № 4 (29). С. 17 – 30. 0,7 друк.арк.  

 2. Соловйова О., Соловйов І. Порушення правил перевезення дітей: 

нюанси притягнення до адміністративної відповідальності. Вісник 

Національної асоціації адвокатів України.  – 2020. – № 9 (26). –  С. 25-31. 0,7 

друк. арк.  
 3. Соловйова О. Примушування до порядку. Які проблеми можуть 

виникнути з притягненням до відповідальності за прояв неповаги до суду. 

Закон і бізнес. 2020. №51-52 (1453-1454) від 28.12.2019-10.01.2020. URL: 

https://zib.com.ua/ua/print/140717-

http://lsej.org.ua/2_2020/73.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
https://zib.com.ua/ua/print/140717-yaki_problemi_mozhut_viniknuti_z_prityagnennyam_do_vidpovida.html
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yaki_problemi_mozhut_viniknuti_z_prityagnennyam_do_vidpovida.html. 0,7 

друк. арк. 

 4. Соловйова О. М., Бойко І. В. 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. 

 5. Соловйова О.М., Правник С. О. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення, пов’язані з корупцією. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». 2020. № 4 (84). Т.  2,  2020. C. 56-61. 0,2 друк арк. 

 6. Соловйова О.М., Макітренко В.В., Пилипенко М.В. особливості 

розгляду виборчих спорів в адміністративному судочинстві. Світ науки та 

освіти. Junior. 2019. Випуск № 4. С. 61-69. 0,2 друк. арк. 

 Тези:  

1. Надання адміністративних послуг в умовах надзвичайної ситуації. 

Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: зб. наук. 

статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35. (Харків, 9-10 квітня 

2020 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 256-259. 0,2 друк. арк. 

2. Переваги надання адміністративних послуг в електронній формі. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми 

організації та правового забезпечення: збірник наукових праць за 

матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 9-10 

квітн. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 317-320. 0,2 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and 

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

Winter 2019. Volume X. Issue 7(45). – P. 1968-1975. SCOPUS,  EconLit, 

ProQuest,  CEEOL,  EBSCO, CABELL, REPEC . (Author ID 57218315109). 

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

наукометричних базах.  

1. Соловйова О., Якубов Б. Забезпечення прав особи під час 

застосування поліцейських заходів. Електронне наукове фахове видання 

«Юридичний електронний науковий журнал». 2020. – № 2.  С. 272 – 276. 

URL: http://lsej.org.ua/2_2020/73.pdf. Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 

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 

https://zib.com.ua/ua/print/140717-yaki_problemi_mozhut_viniknuti_z_prityagnennyam_do_vidpovida.html
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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.  
 1. Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за 

активну роботу в Союзі юристів України та за сумлінне виконання 

службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі 

з нагоди святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста.  

19. Інше 

1. Керівництво науковою роботою студентів: 

Статті: 

1. Бодейко В.А. Реформування системи вищої освіти в Україні в 

контексті Болонського процесу. Світ науки та освіти. Junior. 2019. Випуск № 

4. С. 46-52. 

2. Шумейко  А.А, Інститут процесуальної співучасті в 

адміністративному судочинстві. Його належна правова регламентація. 

Альманах науки. 2020. № 4 (37) квітень. С. 43-46. 

Тези:  

1. Бітлян Д.А. Проблематика використання дискреції у діяльності 

органів публічної влади. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворення: проблеми організації та правового забезпечення: збірник 

наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 9-10 квітн. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 74-77.  

2. Правник С.О. Використання інформаційно-телекомунікаційних 

технологій у публічному адмініструванні.  Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворення: проблеми організації та правового 

забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 9-10 квітн. 2020 р.). Харків: Право, 

2020. С. 212-215.  

3. Гулаткан С.В. Нормативно-правове регулювання діяльності Служби 

розвідки України. 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. 35 (Харків, 

9-10 квітн. 2020 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 84-87.  

4. Люба Г.Г. До питання про сутність продовольчої безпеки України 

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. 35 (Харків, 9-10 квітн. 

2020 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 110-111. 

5. Мормуль А.В. Деякі аспекти екологічної безпеки України. 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. 35 (Харків, 9-10 квітн. 2020 р.). 

Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 113-115. 
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6. Ткачук А.Я. Доцільність легалізації цивільної зброї як інструменту 

забезпечення громадської безпеки і порядку 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. 35 (Харків, 9-10 квітн. 2020 р.). Харків: Друкарня 

Мадрид, 2020. С. 141-144. 

7.Борсук І.О. Стратегічні комунікації. 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. 35 (Харків, 9-10 квітн. 2020 р.). Харків: Друкарня 

Мадрид, 2020. С. 179-180. 

8. Лопатюк І.В. Забезпечення інформаційної безпеки людини та захист 

персональних даних в умовах діджиталізації. 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. 35 (Харків, 9-10 квітн. 2020 р.). Харків: Друкарня 

Мадрид, 2020. С. 276-278. 

9. Яшарова Д.В. Щодо проблем доступу до публічної інформації. 

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. 35 (Харків, 9-10 квітн. 

2020 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С. 292-294. 

10. Околот М.Г. Контракти у сфері державної служби: аналіз новели. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми 

організації та правового забезпечення: збірник наукових праць за 

матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 9-10 

квітн. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 288-289.  

2. Сертифікати. 

1. Сертифікат підвищення кваліфікації за 2020 рік Соловйова О.М. 

(свідоцтво № 1453, Дніпропетровська обласна КДКА, 17.10.2005) від 
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