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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. 

«Адміністративна відповідальність за порушення у фармацевтичній сфері» 

(1,5 друк. арк.) 

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

«Адміністративна відповідальність за порушення 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 – 6,0 друк. арк.  

Розділи підручників: 

1. Джерела адміністративного права, їх види (параграф 2.2.); 

Адміністративний договір як форма публічного адміністрування (глава 11) 

Структура та особливості правового регулювання економічної діяльності (глава 

1 особливої частини)   Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. 

кол.), І.М. Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред Ю.П. Битяка. Харків : Право, 

2020. 1,9 друк арк. 

2. Компетенція суб’єктів публічного адміністрування (глава 4.2.) 

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

О. Правотворовї. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020 0,3 друк 

арк. 

Наукові статті: 

1. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). 0,5 друк.арк. 

2. Оlexander Zyma.  Global Administrative Law and Regulation of Extraction 

of Minerals in Outer Space Advanced Space Law. Volume 4, 2019. 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1. Права лікаря за вітчизняним законодавством.  Актуальні питання 

ведення коморбідного пацієнта – міждисциплінарний підхід. Матеріали науково-

практичної конференції (30 вересні – 1 жовтня 2020 р). URL: 

https://msu.net.ua/aktualni-pitannya/. 0,3 друк. арк. 

 

https://msu.net.ua/aktualni-pitannya/


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, 2020. – 190 с., 1,7 

друк. арк.  

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

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 0,4 друк. арк. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Встановлено співвідношення кримінальної та адміністративної 

відповідальності у фармацевтичній сфері. Проаналізовано особливості розгляду 

справ про проступки у фармацевтичній сфері. Виділено основні недоліки в 

організації юрисдикційної діяльності Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками. 

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. –  

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними»  (реєстр.   №2784). 0,2 друк арк. 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності 

за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України 

транспортних засобів особистого користування» (реєстр. № 3542). 0,4 друк 

арк. 

 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

ефективності протидії кібератакам» (реєстр. № 4003). 0,2 друк арк.  

 «Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних 

об’єктів та спеціальних вантажів» (реєстр. № 3947). 0,2 друк арк. 

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. – 

Науково-правовий висновок за зверненням ТОВ «УХМ»(Україна) щодо 

визначення обмежень торговельної операції в розумінні санкційного 

законодавства України. 

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. IV Міжнародна наукова конференція «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (Харків, 

9-10 квітня 2020 року). 

2. Актуальні питання ведення коморбідного пацієнта – міждисциплінарний 

підхід: матеріали науково-практичної конференції, (конференція онлайн 30 

вересні – 1 жовтня 2020 року). 

 

9. Видавнича діяльність  

Розділи підручників: 

1. Джерела адміністративного права, їх види (параграф 2.2.); 

Адміністративний договір як форма публічного адміністрування (глава 11) 

Структура та особливості правового регулювання економічної діяльності (глава 

1 особливої частини)   Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. 

кол.), І.М. Балакарєва, І.В. Бойко та ін. ; за заг ред Ю.П. Битяка. Харків : Право, 

2020.С. 48-53, 193-202-,334-347. 1,9 друк арк. 

2. Компетенція суб’єктів публічного адміністрування (глава 4.2.) 

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

О. Правотворовї. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020.С. 66-72, 

0,3 друк арк. 

Наукові статті: 

1. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). – P. 1968-1975. 0,5 друк.арк. 

2. Оlexander Zyma.  Global Administrative Law and Regulation of Extraction 

of Minerals in Outer Space Advanced Space Law. Volume 4, 2019. – Р. 125-136. 0,9 

друк. арк. 

Тези: 

Права лікаря за вітчизняним законодавством.  Актуальні питання ведення 

коморбідного пацієнта – міждисциплінарний підхід. Матеріали науково-

практичної конференції (30 вересні – 1 жовтня 2020 р). URL: 

https://msu.net.ua/aktualni-pitannya/. 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, 2020. – 190 с. С. 

11-20, 29-38, 47-48,55-58. 1,7 друк. арк.  

https://msu.net.ua/aktualni-pitannya/


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

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020.С. 40-42, 106-111, 

0,4 друк. арк. 

 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). – P. 1968-1975. SCOPUS,  EconLit, ProQuest,  CEEOL,  

EBSCO, CABELL, REPEC . (Author ID 57218315109). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

Оlexander Zyma.  Global Administrative Law and Regulation of Extraction of 

Minerals in Outer Space Advanced Space Law. Volume 4, 2019. – Р. 125-136. 

CEEOL; Index Copernicus; Ulrich’s Periodicals Directory 

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). –  

Лауреат наукової премії імені Академіка Авер’янова в номінації за кращий 

підручник.  

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 № 3 від 24 листопада 2020 р.  
 

 

 


