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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 
 

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

адміністративної діяльності. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. – «Міжнародний 

досвід адміністративно-правового регулювання фармацевтичної діяльності» 1,5 
друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. –«Міжнародний 
досвід адміністративно-правового регулювання фармацевтичної діяльності» 1,5 
друк. арк. 

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

нормативно-правову базу та надано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-
правового регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. - 
5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних 
екосистем від пожеж» (реєстр. № 3755 від 30.06.2020 р.). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері 
містобудування» (реєстр. № 3876 від 16.07.2020 р.). 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень. – спільно з доцентом Компанійцем І. М.  
проводила узагальнення практики щодо організації та надання адміністративних 
послуг й розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг (Центри 
надання адміністративних послуг Харківської області). 
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 
Суду та Конституційного Суду України. 
      Підготувала висновок на запит Верховного Суду: Висновок щодо питань 
порушених у зверненні судді Великої палати Верховного Суду Ситнік Олени 
Миколаївни стосовно цивільної справи щодо визначення юрисдикційного спору при 
оскарженні рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних 
комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб (провадження № 
14-79цс20), (червень 2020 р.). 

 Підготувала висновок на запит Конституційного Суду України: Висновок 
щодо питань порушених у конституційному поданні Уповноваженого Верховної Ради 
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України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
статті 90, підпункту 1 пункту 2 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889—VIII та 
частини сьомої статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» (лютий 2020 р.). 
7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1. Правові засади діяльності правоохоронних органів (5-6 грудня 2019 р., м.  
Харків). VІ міжнар. наук.-практ. конф., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого. 

2. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (Харків, 9-10 
квітня 2020 р.) VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого. 

3. DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE (м. Ванкувер 
(Канада), 15-17 апреля 2020 р.) VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Ванкувер, Канада. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 
1. Shovkoplias O. V. Aspects of legal regulation of the provision of medical services. 

Аmazonia investiga. Volume 9 - Issue 27 / March 2020. P. 357–366. (у співавторстві). 
Всього 5 авторів. Web of Science (0,3 друк.арк.) 

2. Шовкопляс О. В. До питання адміністративно-правового регулювання 
медичної та фармацевтичної сфери. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія Право. 2020. № 61. Т. 2. С. 56-59 (0,4 друк.арк).   

  Тези: 
1 Шовкопляс О.В. До питання типових і зразкових адміністративних справ. 

Правові засади діяльності правоохоронних органів: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. 
конф. (Харків, 5-6 грудня 2019 р.). Харків. 2019. С. 130–131. (0,2 друк.арк). 

2.  Шовкопляс О.В. Безпека у сфері охорони здоров’я: нормативно-правовий 
аспект. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: матеріали VІІІ 
міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.). Харків. 2020. С. 61-62. (0,2 
друк.арк). 

3. Shovkoplias O. V. До питання нормативно-правового забезпечення у сфері 
медицини та фармації в Україні та світі. DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF 
WORLD SCIENCE: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Ванкувер, 15-17 
апреля 2020 р.) Ванкувер, Канада. 2020. С. 978-982. (0,4 друк.арк). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science. 

1. Shovkoplias O. V. Aspects of legal regulation of the provision of medical services. 
Аmazonia investiga. Volume 9 - Issue 27 / March 2020. P. 357–366. ( у співавторстві). 
Всього 5 авторів. Включено до міжнародних наукометричних  баз даних – Web of 
Science, (0,3 друк.арк.) 

10. -. 
11. -. 
12. -. 
13. -. 
14. -. 
15. -. 
16. -. 
17. -. 
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18. -. 
19. Інше – Отримала Certificate № 25868, that corresponds to the Conventional 
European Standard CEFR – B2. (реєстраційний номер № 4568, від 24 вересня 2020 
р.) 

 
 
 

 
      к.ю.н., асистент кафедри                                       О. В. Шовкопляс 
 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності  1 грудня 2020 р. Протокол № 5. 


