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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
Зима Олександр Тарасович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного 

права. 

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

«Фармацевтичні відносини» (1,5 друк. арк.) 

 

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

«Фармацевтичні відносини» 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 – 10,4 друк. арк. 

Підручники: 

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П.,  Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 

446 с. 0,9 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Право пацієнта на безпеку у медичному законодавстві / О.Т. Зима // 

Правові новели. – 2018 р. – № 6, 0,6 друк. арк. 

2. Адміністративна процедура як інститут адміністративного права /І.В. 

Бойко, О.Т. Зима, О.М. Соловйова // Питання адміністративного права. Кн. 2. – 

Х.: ООО «Оберіг», 2018 р., 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1. Щодо гармонізації викладання адміністративного права України / О.Т. 

Зима // Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло 6 Збірник 

матеріалів засідання круглого столу, м. Київ, 5 березня 2018 р., 0,2 друк. арк. 

2. Трансформація публічного адміністрування охорони здоров’я у 

контексті медичної реформи / О.Т. Зима // Матеріали ІІ Міжнародної наукової 

конференції «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення» (Харків, 12-13 квітня 2018 

року), 0,3 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

1. Митне право: конспект лекцій / О.Т. Зима. – Харків: Право, 2018. – 126 

с. 7,3 друк. арк.  



2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Харків: 

Право, 2017, 0,4 друк. арк.  

3. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 3-тє вид., доп. і перероб. – Х.: 

Право, 2018, 0,4 друк. арк.  

Лекція перед депутатами Харківської міської ради на тему «Медична 

реформа в Україні». 

Матеріали дослідження широко використані при написанні програми та 

методичних матеріалів з навчальної дисципліни «Медичне право», яка 

викладається на 3 курсі стаціонару та на вечірнього факультету як дисципліна 

за вибором. Також вони використовуються для оновлення навчальної 

дисципліни «Обіг лікарських засобів в Україні» в межах сертифікованої 

програми «Медичне право». 

Також результати дослідження використовуються при роботі в 

опікунських радах закладів охорони здоров’я Харкова. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Проаналізовано вплив новацій у медичному законодавстві на 

фармацевтичні відносини. Зокрема окреслено проблему відносин, пов’язаних з 

договорами реімбурсації, відносин щодо пільгового надання лікарських засобів, 

відносин щодо закупівлі лікарських засобів за державний кошт, тощо. Зроблено 

спробу систематично викласти інформацію про вплив державної митної справи 

на обіг лікарських засобів в Україні і змін, які відбулись в цьому напрямку за 

кілька останніх років. 

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.  
Лекція для депутатів Харківської міської ради та працівників 

Міськвиконкому на тему «Медична реформа в Україні». 

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. 
1. Міжнародна науково-практична конференція Вороновські читання : 

єдність адміністративних та фінансових процедур (Львів, 5-6 жовтня 

2018 року). 

2. Круглий стіл «Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло» 

(Київ, 5 березня 2018 року). 

3. Другий круглий стіл «Адміністративне право : просто і зрозуміло» 

(Київ, 19-20 вересня 2018 року). 

4. ІІ Міжнародна наукова конференція «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» 

(Харків, 12-13 квітня 2018 року). 

5. Круглий стіл «Актуальні тенденції в розвитку українського медичного 

права» (Харків, 19 квітня 2018 року). 

 

9. Видавнича діяльність  

Підручники: 

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 

446 с. 0,9 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Право пацієнта на безпеку у медичному законодавстві / О.Т. Зима // 

Правові новели. – 2018 р. – № 6, 0,6 друк. арк. 

2. Адміністративна процедура як інститут адміністративного права /І.В. 

Бойко, О.Т. Зима, О.М. Соловйова // Питання адміністративного права. Кн. 2. – 

Х.: ООО «Оберіг», 2018 р. – С. 140-151, 0,3 друк. арк. 

Тези: 

1. Щодо гармонізації викладання адміністративного права України / О.Т. 

Зима // Адміністративне право для студентів: просто і зрозуміло 6 Збірник 

матеріалів засідання круглого столу, м. Київ, 5 березня 2018 р. – С. 35-37, 0,2 

друк. арк. 
2. Трансформація публічного адміністрування охорони здоров’я у 

контексті медичної реформи / О.Т. Зима // Матеріали ІІ Міжнародної наукової 

конференції «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення» (Харків, 12-13 квітня 2018 

року), С. 119-120, 0,3 друк. арк.  

Навчальні посібники: 

1. Митне право: конспект лекцій / О.Т. Зима. – Харків : Право, 2018. – 126 

с., 7,3 друк. арк., 7,3 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Харків: 

Право, 2017. С. 38-39, 102-106, 0,4 друк. арк.  



3. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. 

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 3-є вид., доп. і перероб. – Х.: 

Право, 2018, С. 39-41, 103-108, 0,4 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 вченої 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 Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. –  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – 
 

 

           

К.ю.н., доцент кафедри 

адміністративного права         О.Т. Зима 

 

Звіт ухвалений на засіданні кафедри 

Протокол № 6 від 28 листопада 2018 р. 


