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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. 

«Основоположні категорії інституту адміністративної процедури», 1,5 друк. 

арк. 

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

«Основоположні категорії інституту адміністративної процедури», 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 – 8,63 друк. арк. 

Монографії: 

1. Boiko I. V., Soloviova O. M. Principles of administrative procedure as 

markers of its content. The latest development of the modern legal sciences and 

education in Ukraine and EU countries: an experience, challenges, expectation : 

Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishining”, 2021. 1,0 друк. арк. 

2. Бойко І.В. Право на належне адміністрування: розуміння сутності 

та змісту.  Сучасні аспекти науки. V-ий том колективної монографії / за ред. 

Є.О. Романенка, І.В. Жукової.  Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 

1,0 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Boiko, I.V. et al. 2020. Universal Human Rights and State Sovereignty. 

International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 301, 0,5 друк. арк. 

2. Boiko I. V. et al. Search for the Optimal Model of Institutional Capacity 

to Counteract Infectious Threats in the Modern World. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING. Volume 15, 2021. 

0, 5 друк. арк. 
3. Бойко І.В. Єдиний медичний простір у механізмі гарантій права 

людини на здоров’я. Юридичний науковий електронний журнал. 2021.  № 1. 

0, 8 друк. арк. 
4. Бойко І. Роль судової практики у формуванні концепції 

адміністративної процедури. Адміністративне право і процес. 2020. № 3 (30). 

0,9 друк. арк. 

 



Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Бойко І.В. Права людини v. публічний інтерес в умовах пандемії. 

Права людини в «ковідному» світі: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (14 

травня 2021 року). Харків: Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. 2021. 0, 4 друк. арк. 

2. Бойко І. Додайте до свого каталогу прав людини право на належне 

адміністрування. URL: https://uplan.org.ua/author/iryna-boiko/ 0,3 друк. арк. 

3. Бойко І. Що важливіше в умовах пандемії – права людини чи 

публічний інтерес? URL: https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-

umovakh-pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/ 0,3 друк. 

4. Адміністративна процедура. Велика українська юридична 

енциклопедія: Т. 5Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) т ін.: 

Нац. акад. пра. Наук; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. 0,2 друк. арк. 

5. Адміністративний процедурний кодекс України, Закон України 

про адміністративну процедуру. Велика українська юридична енциклопедія: Т. 

5Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) т ін.: Нац. акад. пра. 

Наук; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-

т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. 0,2 друк. арк. 

6. Адміністративно-правовий режим публічного майна. Велика 

українська юридична енциклопедія: Т. 5Адміністративне право / редкол.: Ю.П. 

Битяк (голова) т ін.: Нац. акад. пра. Наук; Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. 

0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. Бойко І. В. До питання про зміст антикорупційних стандартів у 

діяльності адвокатів. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 

розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.‑ практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 

р.) / [редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін.].  Харків : Право, 2020. 0,3 друк. арк. 

2. Бойко І.В. Право на належне адміністрування в каталозі прав 

людини. Права людини в Україні:  минуле,  сьогодення,  майбутнє  :  тези доп.   

учасників  Всеукр.   наук.-практ.   конф.   (Харків,   10   груд.2020 р.). Харків: 

НДІ ППСН, 2020. 196 с. 0,3 друк. арк. 

3. Бойко І. Адміністративна процедура в діяльності Національної 

поліції. Правові засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових 

статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (10-11 грудня 2020 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 36. Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, 

В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 

0,3 друк. арк. 

https://uplan.org.ua/author/iryna-boiko/
https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-umovakh-pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/
https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-umovakh-pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/


4. Бойко І.В. Забезпечення надання публічної інформації: 

адміністративно-процедурний аспект. Правові засади організації та 

здійснення публічної влади: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, 

академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду 

України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 

року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені 

Леоніда Юзькова, 2021. – 580 с. 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.]. Вид. 6-те, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2021. 1,13 друк. арк. 

  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проаналізовано основні підходи до формування інституту адміністративної 

процедури, з’ясовано зміст і сутність його основних категорій.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

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

робочої групи при Верховній Раді України. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів.  

 1. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з 

питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України" (реєстр. №56105) 

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.  

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. ІІ Міжнародна науково‑ практична конференція «Адвокатура 

України: сучасний стан та перспективи розвитку», м. Харків, 17 груд. 2020 р. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини в 

Україні:  минуле,  сьогодення,  майбутнє», Харків, 10 груд.2020 р. 

3. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів», Харків, 2020. 

4. ІV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 

світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника 

НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича 

Юзькова «Правові засади організації та здійснення публічної влади», м. 

Хмельницький, 2–6 березня 2021 року. 

5. Міжнародна науково-практична конференція 2Права людини в 

«ковідному» світі, 14 травня 2021 року, Харків. 

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

тези та ін.)   

Монографії: 

 1. Boiko I. V., Soloviova O. M. Principles of administrative procedure as 

markers of its content. The latest development of the modern legal sciences and 

education in Ukraine and EU countries: an experience, challenges, expectation : 

Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishining”, 2021. P. 71-92. 1,0 

друк. арк. 

 2. Бойко І.В. Право на належне адміністрування: розуміння сутності 

та змісту.  Сучасні аспекти науки. V-ий том колективної монографії / за ред. 

Є.О. Романенка, І.В. Жукової.  Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 

С.122 – 138. 1,0 друк. арк. 

 Наукові статті: 

 1. Boiko, I.V. et al. 2020. Universal Human Rights and State Sovereignty. 

International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 3014-3022. 0,5 друк. 

арк. 

 2.  Boiko I. V. et al. Search for the Optimal Model of Institutional 

Capacity to Counteract Infectious Threats in the Modern World. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING. Volume 15, 2021. 

Рр. 342 – 349. 0, 5 друк. арк. 

 3. Бойко І.В. Єдиний медичний простір у механізмі гарантій права 

людини на здоров’я. Юридичний науковий електронний журнал. 2021.  № 1. С. 

150 – 153. 0, 8 друк. арк. 

 4. Бойко І. Роль судової практики у формуванні концепції 

адміністративної процедури. Адміністративне право і процес. 2020. № 3 (30). 

С. 27 – 39. 0,9 друк. арк.  

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Бойко І.В. Права людини v. публічний інтерес в умовах пандемії. 

Права людини в «ковідному» світі: збірник наукових статей, тез доповідей та 



повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 

(14 травня 2021 року). Харків: Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. 2021. С. 30 – 36. 0, 4 друк. арк. 

2. Бойко І. Додайте до свого каталогу прав людини право на належне 

адміністрування. URL: https://uplan.org.ua/author/iryna-boiko/ 0,3 друк. арк. 

3. Бойко І. Що важливіше в умовах пандемії – права людини чи 

публічний інтерес? URL: https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-

umovakh-pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/  0,3 друк. арк. 

4. Адміністративна процедура. Велика українська юридична 

енциклопедія: Т. 5Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) т ін.: 

Нац. акад. пра. Наук; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С. 18 – 20. 0,2 друк. арк. 

5. Адміністративний процедурний кодекс України, Закон України 

про адміністративну процедуру. Велика українська юридична енциклопедія: 

Т. 5Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) т ін.: Нац. акад. пра. 

Наук; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-

т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С. 69 – 72. 0,2 друк. арк. 

6. Адміністративно-правовий режим публічного майна. Велика 

українська юридична енциклопедія: Т. 5Адміністративне право / редкол.: 

Ю.П. Битяк (голова) т ін.: Нац. акад. пра. Наук; Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. 

С. 84 – 86. 0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. Бойко І. В. До питання про зміст антикорупційних стандартів у 

діяльності адвокатів. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 

розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.‑ практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 

р.) / [редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін.].  Харків : Право, 2020. С. 71 – 73. 

0,3 друк. арк. 

2. Бойко І.В. Право на належне адміністрування в каталозі прав 

людини. Права людини в Україні:  минуле,  сьогодення,  майбутнє  :  тези доп.   

учасників  Всеукр.   наук.-практ.   конф.   (Харків,   10   груд.2020 р.). Харків: 

НДІ ППСН, 2020. 196 с. С. 111 – 114. 0,3 друк. арк. 

3. Бойко І.. Адміністративна процедура в діяльності Національної 

поліції. Правові засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових 

статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (10-11 грудня 2020 року, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор 

безпеки України». Вип. 36. Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Є.О. Алісов, 

В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Ю.В. Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 

С. 9 – 11. 0,3 друк. арк. 

4. Бойко І.В. Забезпечення надання публічної інформації: 

адміністративно-процедурний аспект. Правові засади організації та 

здійснення публічної влади: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, 

академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду 

https://uplan.org.ua/author/iryna-boiko/
https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-umovakh-pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/
https://uplan.org.ua/analytics/shcho-vazhlyvishe-v-umovakh-pandemii-prava-liudyny-chy-publichnyi-interes/


України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 

року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені 

Леоніда Юзькова, 2021. 580 с. С. 65 -69. 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.]. Вид. 6-те, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2021. С. 20-36, 138-142. 1,13 друк. арк. 

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

базах даних Scopus: 

 1. Boiko, I.V. et al. 2020. Universal Human Rights and State Sovereignty. 

International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 3014-3022. 0,5 друк. 

арк. 

2. Boiko I. V. et al. Search for the Optimal Model of Institutional Capacity 

to Counteract Infectious Threats in the Modern World. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING. Volume 15, 2021. 

Рр. 342 – 349. 0, 5 друк. арк. 

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

наукометричних базах. –   

1. Бойко І.В. Єдиний медичний простір у механізмі гарантій права 

людини на здоров’я. Юридичний науковий електронний журнал. 2021.  № 1. 

С. 150 – 153. Index Copernicus International (Республіка Польща) 

2. Бойко І. Роль судової практики у формуванні концепції 

адміністративної процедури. Адміністративне право і процес. 2020. № 3 (30). 

С. 27 – 39.  Index Copernicus International (Варшава, Республіка Польща). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – 

Член редакційної колегії Збірника наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 14 

травня 2021 року. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – 

Член разової спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації М.В. 

Калантай на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право». 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – 

1. Опонент на захисті дисертації Будя Ореста Андрійовича 

«Адміністративно-превентивні поліцейські заходи», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право». 

2. Опонент на захисті дисертації Берези Валерія Володимировича 

«Адміністративно-правовий статус Департаменту кіберполіції Національної 

поліції України», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  



Відгук на автореферат дисертації А.М. Школика «Адміністративно-

процедурне законодавство в Україні: становлення та систематизація», поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора 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).  

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. – 

Диплом за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «ПРАВО» у 2020-2021 

навчальному році.  

Диплом за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право» у 2020-2021 навчальному році

 . 

19. Інше. 

Участь у тренінгу в  Online Law School, 13 лютого 2021 р. 

Проведення факультетського семінару «Права людини та Національна 

поліція» для студентів факультету адвокатури, грудень 2020 р. 

Проведення зустрічі студентів факультету адвокатури з суддею 

московського районного суду м. Харкова Я.М. Горбуновою. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 05.04.2021р. № ПК 

36627007/200074-21 «Методичні основи викладання юридичних дисциплін в 

закладах вищої освіти». Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», загальний обсяг 180 ак.год/ 6 кред. ECTS. 

Посвідчення  про проходження підвищення кваліфікації до диплому 

серія ХА № 13850977. Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького, факультет післядипломної освіти, загальний обсяг 45 

год/1,5 кредитів. 

Участь у прес-заході «Реформа місцевих держадміністрацій. Що у 

підсумку?» 6.04.2021р. 

Участь у прес-заході «Як змінить життя українців закон про 

адміністративну процедуру?» 27.01.2021р.  

Участь у прес-заході «Доступ до публічної інформації. Як влада 

відповідає громадянам» 14.01.2021 р. 

Участь в якості спікера на Молодіжному аналітичному форумі, що 

відбувся онлайн 2-3.03. 2021 р. 

Участь у засіданні робочої групи з прав людини при ООН 3.11.2021 р.  

 



Керівництво написанням наукової статті студентами: 

1. Паньок С., Явтушенко О. Свобода мирних зібрань: порівняльний 

аналіз законодавства країн-сусідів України. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2021/05/panyok_yavtushenko_88.pdf 

2. Дюжник Д.О. Електронне урядування в Україні: стан впровадження 

та перспективи розвитку. URL:http://easternlaw.com.ua/uk/zagalne-

administrativne-pravo/dyuzhnik-d-o-elektronne-uryaduvannya-v-ukra%D1%97ni-

stan-vprovadzhennya-ta-perspektivi-rozvitku 

3. Єфіменко Г.Є. Європейський та вітчизняний досвід протидії 

поліцейському свавіллю. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2020/11/yefimenko_82.pdf 

4. Чуєнко О.І. До питання про сутність та зміст адміністративного 

договору. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2020/05/chuienko_76.pdf 

5. Кочолодзян М. Булінг: соціологічний та юридичний аспекти 

проблематики. URL: http://easternlaw.com.ua/uk/arxiv-nomerov/zhurnal-

sxidnoyevropejskogo-prava-76 

 

 

          

К.ю.н., доцент кафедри          

адміністративного права       І.В. Бойко 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  
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