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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. 

«Реєстраційно-дозвільні провадження у фармацевтичній сфері» (1,5 друк. 

арк.) 

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

«Реєстраційно-дозвільні провадження у фармацевтичній сфері» 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 – 6,6друк. арк. 

Підручники: 

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

Діхтієвський П.,  Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с. 0,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Адміністративна процедура у царині донорства крові та її компонентів. 

Медичне право. 2019.№ 1 (23), 0,8 друк. арк. 

2. Про адміністративний догові: сучасні проблеми правового 

регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

2019.№ 58,0,6 друк. арк. 

3.Партнерські відносини людина-держава та закон «Про адміністративні 

договори».Питання адміністративного права. Кн. 3.Харків: Право. 2019 р., 0,6 

друк. арк. 

Тези: 

1.Адміністративна відповідальність як публічно-правовий обряд. 

Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня 

народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.), 0,3 друк. арк. 

2.Механізм адміністративного правового регулювання як консолідуючий 

фактор в адміністративному праві. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення:матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). 

Харків: Право. 2019,0,3 друк. арк. 

 



Навчальні посібники: 

1. 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.  Х.: Право, 2019. 190 

с.,1,1 друк. арк. 

2. Адміністративна процедура : навч. посібн. / [І.В. Бойко, О.Т. Зима, О.М. 

Соловйова, А.М.Школик]; за заг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2019. 206 с., 

2,0 друк. арк. 

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

П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.] ; Вид. 4-те вид., доп. і перероб. Х.: 

Право, 2019. 186 с., 0,4 друк. арк. 

Матеріали дослідження широко використані при написанні програми та 

методичних матеріалів з навчальної дисципліни «Медичне право», яка 

викладається на 2 курсі стаціонару як дисципліна за вибором. Також вони 

використовуються як основа для розробки програми тренінгу «Медичне право» 

для практичних працівників. Результати дослідження використовуються при 

роботі в опікунських радах закладів охорони здоров’я Харкова. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Визначено колореєстраційно-дозвільних проваджень, які застосовуються в 

процесі здійснення фармацевтичної діяльності, здійснено їх класифікацію та 

систематизацію, виокремлено спільних рис притаманні цим провадженням. 

Встановлення їх місця та ролі в процесі державного управління 

фармацевтичною сферою, а також проведено аналіз повноважень органів 

виконавчої влади щодо реалізації таких проваджень. Удосконалено розуміння 

категорії «адміністративний договір» в контексті положень нової редакції 

КАСУ. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів.  

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

Участь у розробці законопроекту – проекту Кодексу кримінальних 

проступків України.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів.  

1. Науковийвисновок на запит Верховної Ради Українищодо проекту 

Закону «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодо 

приоритетного проїзду (переваги у проїзді) спеціалізованогосанітарного 

транспорту бригад екстреної (швидкої) медичноїдопомоги» (реєстр. № 9447 від 

26.12. 2018 р)., підготували доц. Зима О.Т., доц. Сьоміна В.А., доц. Рябченко 

Я.С. 

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. 

1. Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. 

Павловського) (Харків, 26 вересня 2019 р.) 

2. III Міжнародна наукова конференція «Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» 

(Харків, 2019 року). 

3. Круглий стіл «Адміністративне право України: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (Київ, 30 травня 2019 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, 2019. 

С. 86 - 95. 0,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Адміністративна процедура у царині донорства крові та її компонентів. 

Медичне право.2019 р.№ 1 (23).  С. 34 – 45.  0,8 друк. арк. 

2. Про адміністративний догові: сучасні проблеми правового 

регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

2019. № 58. 0,6 друк. арк. 

3. Партнерські відносини людина-держава та закон «Про адміністративні 

договори». Питання адміністративного права. Кн. 3.  Харків: Право, 2019 р. С. 

32 – 40.  0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. Адміністративна відповідальність як публічно-правовий обряд. 

Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня 

народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції(Харків, 26 вересня 2019 р.). С. 40 – 43. 0,3 друк. арк. 

2. Механізм адміністративного правового регулювання як консолідуючий 

фактор в адміністративному праві. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення:матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції  (Харків, 11-12 квітн. 2019 р.). 

Харків: «Право» 2019. С. 43-46,0,3 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. 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, 2019. – 

С. 19 - 39,45 – 46, 53 – 55.  1,1 друк. арк. 

2.  Адміністративна процедура : навч. посібн. / [І.В. Бойко, О.Т. Зима, О.М. 

Соловйова, А.М.Школик]; зазаг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2019. С. 149 – 

158, 173 – 203.  2,0 друк. арк. 

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

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 4-те вид., доп. і перероб. Х.: Право, 

2019. С. 39-41, 103-108. 0,4 друк. арк. 

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

базах даних Scopus,WebofScience.  

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. – 

19. Інше:  

1. Рецензія на навчальний посібник доктора юридичних наук Р.С. 

Мельника «Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях». 

Адміністративне право і процес.  № 23. С. 97-103. 0,4друк. арк. 

 

 

 

 

        

К.ю.н., доцент кафедри 

адміністративного права         О.Т. Зима 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 року 
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