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ЗА 2021 РІК 

1. Шаповал Роман Володимирович.  

2. Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права 

та адміністративної діяльності.  

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

«Адміністративно-правовий режим обміну інформації між органами державної влади 

та місцевого самоврядування»  2,0 друк. арк. 

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

«Адміністративно-правовий режим обміну інформації між органами державної влади 

та місцевого самоврядування» 3,9 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 

– Підручник, наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів - надано пропозиції щодо 

вдосконалення адміністративно-правового режим обміну інформації між органами 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні.  

5.  Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.2. Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону »Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в 

сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин» (реєстр. № 4397 

від 18.11.2020) (грудень 2020). 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.       –  
6.2. – 

6.3. – 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – прочитано 2 лекції для керівників 

освітніх закладів Харківської області у КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти» на тему: «Щодо вдосконалення адміністративно-правового режим обміну 

інформації між органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні»; 

(15.02.2021) та 2 лекції для начальників районних відділів освіти Харківської області 

у КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на тему: «Новації в Законі України 

«Про публічні закупівлі» від 19 жовтня 2019 року». (04.03.2021) 

7. - 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

1. IX Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки: актуальні 

питання науки та практики» (Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків, 15-16 квітня 2021 р.). 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

національного законодавства» (м. Кропивницький, 15 квітня 2021 р.). 

3. Постійно-діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»   (м. 

Харків, 27 травня 2021 р.).  

 



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Підручник: 

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, 2021. – 392 с. (особисто 

1,5 друк.арк) 

Статті: 

1. Шаповал Р. В., Солнцева Х. В. Строк в адміністративному праві С. 

877‒880. Велика Українська Юридична Енциклопедія у 20 томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. 

Битяк (голова) та ін. Нац. акад. прав. наук України; Ін-тут держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН  України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава  Мудрого. 2020. 960 с. (0,2 

друк. арк.)  
2. Шаповал Р. В., Настюк В. Я., Самооборона С. 839‒842. Велика 

Українська Юридична Енциклопедія у 20 томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та 

ін. Нац. акад. прав. наук України; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького НАН  

України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава  Мудрого. 2020. 960 с. (0,2 друк. арк.)   

3. Шаповал Р. В. Стандартизація С. 871‒876. Велика Українська 

Юридична Енциклопедія у 20 томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького НАН  України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава  Мудрого. 2020. 960 с. (0,2 друк. арк.) 

4. Shapoval R. V., Nastyuk V. Y., Inshyn M. I., Posashkov A. A. Academic 

honesty: current status and forms of improvement. Justicia. 2021. Vol. 26, Iss. 39. P. 37–46. 

(0,3 друк.арк.) 

5. Р. В. Шаповал, Н. Ю. Цибульник. Зміст адміністративно-правового 

регулювання діяльності суб’єктів публічного адміністрування у секторі безпеки 

України. Право та державне управління, № 4. 2021. С. 34-46. (0,5 друк. арк.) 

6. Shapoval, R. V., Orlovskyi, R., Sykal, M., & Zlyvko, S. (2021). Counteraction 

to offenses committed with the use of electronic payment systems: new challenges and 

problems. Amazonia Investiga, 10(44), 261-269. https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.25 

(0,3 друк. арк.) 

7. Roman Volodymyrovych Shapoval, Etiana Olexsandrivna Kolomoiets, Oksana 

Valeriivna Brusakova & Mikayil Vagif oglu Garayev. Definition, signs and types of 

administrative and procedural guarantees: Established views and the need for their 

modernization. DIXI, vol. 23, n°. 2, julio-diciembre 2021, 1-13. DOI: 

https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.05 (0,3 друк. арк.) 

Тези: 

1. Шаповал Р. В., Настюк В. Я., Зарубіжний досвід адміністрування у сфері 

страхової діяльності та можливості його використання в Україні. Актуальні 

проблеми національного законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Кропивницький, 15 квітня 2021 року. Частина 1. 

Кропивницький, 2021. С.31-34 (0,1 друк.арк.).  

2. Шаповал Р. В. Деякі питання митно-сервісних відносин // Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки і практики  : зб. наук. пр. за матеріалами 

ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 квіт. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2020. – С. 375-376. (0,2 друк.арк.). 

3. Шаповал Р. В., Настюк В. Я. Нормативно-правове забезпечення 

функціонування сектору безпеки України. Правове забезпечення оперативно-

https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.25


службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали 

постійно-діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р.; м. Харків. 

Вип.11 / Редкол.: С. Гриненко, А. Когут. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. С. 34-36 (0,1 

друк.арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Shapoval, R. V., Orlovskyi, R., Sykal, M., & Zlyvko, S. (2021). Counteraction to 

offenses committed with the use of electronic payment systems: new challenges and 

problems. Amazonia Investiga, 10(44), 261-269. https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.25 

(0,3 друк. арк.) 

2. Roman Volodymyrovych Shapoval, Etiana Olexsandrivna Kolomoiets, Oksana 

Valeriivna Brusakova & Mikayil Vagif oglu Garayev. Definition, signs and types of 

administrative and procedural guarantees: Established views and the need for their 

modernization. DIXI, vol. 23, n°. 2, julio-diciembre 2021, 1-13. DOI: 

https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.05 (0,3 друк. арк.) 

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

наукометричних базах даних. 
1. Р. В. Шаповал, Н. Ю. Цибульник Зміст адміністративно-правового 

регулювання діяльності суб’єктів публічного адміністрування у секторі безпеки 

України. Право та державне управління, № 4. 2021. С. 34-46 Index Copernicus 

International (Республіка Польща), Google Scholar  (0,5 друк. арк.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – є науковим 

редактором 2-х редакційних колегій: науково-практичного видання «Право та 

інновації» та електронного наукового видання «Право та інноваційне суспільство», 

які є науковими фаховими виданнями України та включені до таких міжнародних 

науково-метричних баз, як:  Index Copernicus, Academic Research Index – ResearchBib 

(Японія), Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), Scientific 

Indexing Services (SIS), а також членом редакційної колегії збірника наукових праць 

«Економісна теорія та право», який є науковим професійним виданням України 

категорії «Б». 

11. Вказати членом яких спеціалізованих вчених ради ви є – є членом 2-х 

спеціалізованих вчених рад К 26.503.01 (Науково-дослідний інститут публічного 

права) та Д 64.700.01 (Харківський національний університет внутрішніх справ). 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

1. Кандидатська дисертація Семенникова Сергія Володимировича «Контроль 

за діяльністю учасників адміністративних процесуальних відносин» (грудень 2020); 

2. Кандидатська дисертація Мартинюк Наталії Миколаївни «Публічні послуги 

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» (лютий 2021); 

3. Кандидатська дисертація Назарука Сергія Леонідовича «Адміністративно-

правове забезпечення діяльності прокуратури України та провідних країн 

Європейського Союзу: порівняльне дослідження» (квітень 2021); 

4. Кандидатська дисертація Павчука Сергія Славійовича «Адміністративні 

процедури в діяльності органів прокуратури України» (квітень 2021); 

5. Кандидатська дисертація Бережної Євгенії Вікторівни «Правовий статус 

адвоката, як учасника адміністративного процесу» (червень, 2021); 

6. Кандидатська дисертація Манько Геннадій Валерійович «Адміністративні  

процедури у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (вересень, 2021); 



7. Кандидатська дисертація Друзенко Антоніна Василівна «Адміністративно-

правові засади запобігання та протидії органами Національної поліції гендерно-

обумовленому насильству» (вересень, 2021); 

8. Кандидатська дисертація Жука Тараса Івановича «Адміністративно-

правові засади забезпечення взаємодії контррозвідувальних органів з іншими 

суб’єктами сектору безпеки з метою охорони національних інтересів» (вересень, 

2021). 

13.  Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

1. кандидатська дисертація Горбач-Кудрі Іванни Анатоліївни 

«Адміністративно-правові засади застосування спеціальних заходів щодо протидії 

домашньому насильству» (травень 2021). 
14.  -  

15. Співробітництво з закордонними організаціями - З Інститутом публічного 

права університету Міколаса Ромеріса.   

16.  – 

17.  – 

18.  –  

19. Інше – Науковий керівник здобувача наукового ступеня доктора філософії 

Колісник А.С., тема дисертації: «Адміністративно-правовий режим законності у 

галузі митно-сервісних відносин», захист відбувся 27.04.2021 р. 

 

 

Д.ю.н., професор                  Р.В. Шаповал 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності «01» грудня 2021 р. Протокол № 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 


