
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 рік 
 

1. Шовкопляс Олександра Володимирівна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності (0,5 ставки). 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Механізм 

адміністративно-правового регулювання фармацевтичної діяльності» 1 
друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Механізм 
адміністративно-правового регулювання фармацевтичної діяльності» 1 
друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 
та ін.) – стаття, тези. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів – вивчення сутності механізму 

адміністративно-правового регулювання фармацевтичної діяльності 
5. - 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1.  – 
6.2. – 
6.3. – 
6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

 Підготувала висновок на запит Верховного Суду: 
1. Висновок щодо питань порушених у зверненні судді Великої палати 

Верховного Суду України по справі № 330/2181/16-а (провадження № 11-
1060апп18) стосовно застосування судом положень Законів Україні «Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» й «Про пенсійне 
забезпечення» та Порядку подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування». (ас. Щовкопляс О.В., грудень 2018 р.) 
7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 

1. Правові засади діяльності правоохоронних органів (Харків, 10 грудня 2018 р.). 
2. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України (Львів, 25–26 січня 

2019 р.). 
3. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (Харків, 18-19 

квітня 2019 р.) 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Статті: 
 Шовкопляс О.В. Деякі питання надання адміністративних послуг у 
фармацевтичній сфері. Право і суспільство. 2019. № 1 (т. 1). С. 124–129. (0,4 
друк.арк.). 
 



Тези: 
 Шовкопляс О.В. Принципи діяльності поліції в Україні та Литві: 
порівняльний аспект. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 
матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 грудня 2018 р.). Харків. 2018. 
С. 81–82. (0,2 друк.арк.). 
 Шовкопляс О.В. До питання адміністративної послуги у фармацевтичній 
сфері. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25–26 січня 2019 р.). Львів. 2019. С. 75–78. (0,2 
друк.арк.). 
 Шовкопляс О.В. До питання національної безпеки України: теоретичні 
аспекти. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: 
матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 19 квітня 2019 р.). Харків. 2019. 
С. 40–42. (0,2 друк.арк.). 
10. – 
11. – 
12. – 
13. –  
14. – 
15. – 
16. – 
17. – 
18. – 
 

К.ю.н., асистент       О.В. Шовкопляс 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності 26 листопада 2019 р. Протокол № 5. 

  



 
Додаток № 1 до звіту Шовкопляс О.В. 

№ 
з/п 

Назва виду роботи Години 

3 Деякі питання надання адміністративних послуг у фармацевтичній сфері. 
Право і суспільство. 2019. № 1 (т. 1). С. 124–129. 

80 

15 Принципи діяльності поліції в Україні та Литві: порівняльний аспект. 
Правові засади діяльності правоохоронних органів: матеріали V міжнар. 
наук.-практ. конф. (Харків, 10 грудня 2018 р.). Харків. 2018. С. 81–82. 

20 

15 До питання адміністративної послуги у фармацевтичній сфері. 
Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25–26 січня 2019 р.). Львів. 2019. С. 75–
78. 

20 

15 До питання національної безпеки України: теоретичні аспекти. Сектор 
безпеки України: актуальні питання науки та практики: матеріали VІІ 
міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 19 квітня 2019 р.). Харків. 2019. С. 40–
42 

20 

17 3. V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Браун А.А. – студентка 2 курсу 1 групи, Військово-юридичного 
факультету, «Державна міграційна служба України як субєкт надання 
адміністративних послуг» 

20 

17 3. V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Йонда А.І. – студентка 2 курсу 1 групи, Військово-юридичного 
факультету, «Проблеми вдосконалення діяльності департаменту 
стратегічних розробок та аналізу Національної поліції України» 

20 

17 3. V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Міндер А.В. – студентка 2 курсу 1 групи, Військово-юридичного 
факультету, «Військова поліція як гарант забезпечення правопорядку у 
Збройних илах України» 

20 

17 3. V міжнар. наук.-практ. конф. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів, 
Прокопенко К.Ю. – студентка 2 курсу 1 групи, Військово-юридичного 
факультету, «Реформування органів прокуратури України» 

20 

17 3. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Сектор безпеки України: актуальні 
питання науки та практики, 
Браун А.А. – студентка 2 курсу 1 групи, Військово-юридичного 
факультету, «Проблемні аспекти адміністративно-правового регулювання 
мобілізації в Україні» 

20 

17 3. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Сектор безпеки України: актуальні 
питання науки та практики, 
Йонда А.І. – студентка 2 курсу 1 групи, Військово-юридичного 

20 



факультету, «Деякі напрямки діяльності Національної поліції України» 

17 3. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Сектор безпеки України: актуальні 
питання науки та практики, 
Малько О.В. – студент 2 курсу 1 групи, Військово-юридичного 
факультету, «Сучасні проблеми та тенденції розвитку Військово-морських 
сил України» 

20 

17 3. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Сектор безпеки України: актуальні 
питання науки та практики, 
Прокопенко К.Ю. – студентка 2 курсу 1 групи, Військово-юридичного 
факультету, «Державна інформаційна політика в діяльності органів 
внутрішніх справ України» 

20 

20 Верховний Суд, науковий висновок щодо застосування судом положень 
Законів Україні «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» й «Про пенсійне забезпечення» та Порядку подання та 
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування». 

100 

 ВСЬОГО: 400 

 


