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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 рік

1. Шаповал Роман Володимирович.
2. Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи -  «Адаптація 
чинного законодавства України до вимог щодо забезпечення належного рівня 
захисту персональних даних у  сфері освіти відповідно до найвищих європейських 
стандартів, зокрема, чинних документів Ради Європи»,
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -  «Адаптація 
чинного законодавства України до вимог ЄС щодо забезпечення належного рівня 
захисту персональних даних у  сфері освіти відповідно до найвищих європейських 
стандартів, зокрема, чинних документів Ради Європи», 2,8 друк.арк.

4Л. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 
-  статті, тези.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  визначення механізму адаптації 

чинного законодавства України до чинних документів Ради Європи щодо забезпечення 
належного рівня захисту персональних даних у  сфері освіти.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5Л. Член робочої групи аналізу політики для розроблення концептуальних засад 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Міністерства 
освіти і науки України, проект Закону про освіту від №

5.2. -
5.3. -
5.4. -

6. Зв’язок з практикою:
6.1. -
6.2. -
6.3. -
6.4. -  Прочитані лекції практичним працівникам -  прочитано 2 лекції для керівників 

освітніх закладів Харківської області у  КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
на тему: «Нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг»; 
прочитано 2 лекції для начальників районних відділів освіти Харківської області у  КВНЗ 
«Харківська академія неперервної освіти» на тему: «Нормативно-правове регулювання 
сфери публічних закупівель в Україні».

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян -  підготував відповідь на запит 
Спілки ректорів вищих навчальних закладів України:

- Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про вищу освіту», (спільно з проф. Настюком В.Я., грудень 2017
7. -
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (м. Харків, 15грудня 2017р.)

2. II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування у  
сфері обігу наркотиків» (м. Харків, 15 лютого 2018



2
3. II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін і перетворень: проблеми організації та правового 
забезпечення» (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.).

4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки і практики» (м. Харків, 18 травня 2018 р.).

5. Другий Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 25 - 28 вересня 2018 р ).

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів 
Колектішш монографія:

Адміністративно-правове забезпечення функціонування сектору безпеки України: 
монографія /  [В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін.];за заг. наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., 
чл.-кор. НАПрН України В. Я. Настюка. Серія «Сектор безпеки України», вип. 26. X :  
«Мадрид», 2017. -610  с. (всього 24,5 друк.арк., особисто 0,7 друк.арк).
Статті:

9.1. R. Shapoval, R. Orlovsky і, О. Demenko Possibilities o f adapting the typologies o f 
the international standards for establishing criminal liability for corruption-related crimes in 
Ukraine /  JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH.
V o l . 5 . -  No.2(2018). -P . 1 - 1 2  SCOPUS (0,6 друк.арк.);

R. Shapoval, V. Nastyuk, O. Bezpalova, N. Path towards national
security in the European Union: genesis and further development processes /  Journal o f 
Security and Sustainability Issues. -  Vol. 8. -  Issue 1. -  September 2018. -  P.45 -  54
SCOPUS (0,4 друк.арк.),

R. Shapoval, I. Bytiak, N. Khrystynchenko, Problematic Issues o f the
Administrative and Legal Status o f the Police in the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia) / 
Journal o f Advanced Research in Law and Economics. -  Vol. 9. -  Issue 1 (31). -  2018.
295 -  306 SCOPUS (0,6 друк.арк.)

9.2. Шаповал P. В. Адміністративні та фінансові питання застосування Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними 
організаціями навчальних закладів» місцевгширадами /  Право та інновації: наук.-практ. 
журнал. - X :  Право, 2017. -№  4 (20). -  С.75 -  81 Index Copernicus (0,5 друкмрк.);
Рcue нзії:

- на монографію Навроцького Олексія Олексійовича «Адміністративно-правове 
регулювання забезпечення прав дитини в Україні».
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання -  є членом 2-х
редакційних колегій: науково-практичного видання «Право та інновації» та 
електронного наукового видання «Право та інноваційне суспільство», які є науковими 
фаховими виданнями України та включені до таких міжнародних науково-метричних 
баз, як: Index Copernicus, Academic Research index -  (Японія), Information
Matrix for the Analysis o f Journals -  MIA R(Іспанія), Scientific Indexing Services (SIS) 
(США).
1 1 -
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:
- кандидатська дисертація Ткаченка Олександра Юрійовича «Адміністративно-правові 
засади реалізації державної політики у паливно-енергетичній сфері в умовах 
децентралізації влади в Україні» (березень 2018);
- докторська дисертація Іванова Сергія Володьшировича «Адміністративно-правовий 
механізм реалізації державної митної політики в Україні» (листопад 2018);

докторська дисертація Максіменцевої Надії Олександрівни «Публічне 
адміністрування в галузі використання і охорони надр в Україні» (грудень 2018).
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські:

Підготовлено відгуків на автореферати дисертацій: 
кандидатські:
1. Бакуліна С. В. «Особливості судового розгляду та вирішення публічно- 

правових земельних спорів» (лютий 2018 року).
2. Бухтіярова І. Г. «Адміністративно-правові засади захисту дитинства та 

материнства в Україні» (березень 2018).
докторські:
1. Ракул О. В. «Адміністративно-правове регулювання фіскальної політики в 

Україні» (березень 2018).
14. -
15. Співробітництво з закордонними організаціями - 3 Інститутом публічного права 
університету Міколаса Ромеріса.
16.-
17. -
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році -  присвоєно вчене звання
ПРОФЕСОРА кафедри адміністративного права тії адміністративної діяльності (18 
квітня 2018 року). У

Д.ю.н., професор Р.В. Шаповал

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 29 листопада 2018 р. Протокол № 5.


