
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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. «Сутність та 

значення адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я» 1,5 друк.арк. 

4.  Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Сутність та 

значення адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я» 1,7 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 стан адміністративно-

правового регулювання у сфері охорони здоров’я, виявлено його проблемні питання та 

запропоновано шляхи їх вирішення. Розкрито сутність та значення такого 

адміністративно-правового регулювання й представлено теоретичні доробки в даній 

сфері. 

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 встановлення особливостей 

складання протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-

4 – 172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду Україні» 

(реєстр. № 4471 від 07.12.2020 р.). 

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 соціальних пільг та соціальних 

гарантій для учасників бойових дій» (реєстр. № 5027 від 05.02.2021 р.). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 42-4 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів 

дітям» (реєстр. № 5123 від 22.02.2021 р.) та проекту Закону України «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби 

(реєстр. № 5131 від 22.02.2021 р.). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 44-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо гуманізації відповідальності 

за порушення правил щодо карантину людей» (реєстр. № 5372 від 13.04.2021 р.). 

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 відповідальності за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції» (реєстр. № 5432 від 27.04.2021 р.) та 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України» (реєстр. № 5431 від 

27.04.2021 р.). 
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5.3. ̶ 

5.4. ̶ 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень – спільно з професором Шаповалом Р. В.  проводила 

узагальнення практики щодо розгляду апеляційних скарг у справах про адміністративні 

правопорушення (Харківський апеляційний суд). 

6.2. ̶ 

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 Прокопенка Олександра 

Борисовича про підготовку наукового висновку в адміністративній справі № 360/3611/20 

щодо набуття права на пільгову пенсію особами, які працювали на підземних роботах, 

роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці (ас. Шовкопляс О.В., 

вересень 2021 р.) 

 Підготувала висновок на запит Конституційного Суду України: Висновок щодо 

питань порушених у конституційному поданні Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

частин п’ятої, шістнадцятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801—XII зі змінами, частини 

шостої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 2168-УІІІ, частини четвертої 

статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 

2000 року № 1645-ІІІ зі змінами, абзацу другого розділу II Закону України «Про внесення 

змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» 

від 28 грудня 2014 року № 76-УІІІ (ас. Шовкопляс О.В., березень 2021 р.) 

 Підготувала висновок на запит Конституційного Суду України: Висновок щодо 

питань порушених у конституційній скарзі Соловйова Володимира Миколайовича щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу 3 

Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-УІІІ, якими 

внесено зміни до пунктів 2, 4 частини четвертої, пункту 10 частини шостої статті 12, 

частини третьої, пунктів 2, 4 частини четвертої статті 257, підпунктів „а“, „в“, „г“ 

пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України 

(ас. Шовкопляс О.В., жовтень 2021 р.) 

6.4. ̶ 

6.5. ̶ 

7. ̶ 

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

проведення). 

 1. Правові засади діяльності правоохоронних органів (10-11 грудня 2020 р., м.  

Харків). VІІ міжнар. наук.-практ. конф., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого. 

 2. “Actual trends of modern scientific research” The 8th International scientific and 

practical conference (March 14-16, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 

 3. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (Харків, 15-16 

квітня 2021 р.) ІХ міжнар. наук.-практ. конф., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого. 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
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 Монографія: 

 1. Shovkoplias, O. еt. al. Aspects of legal regulation of the provision of medical services 

// Shevchuk O. Administrative law: concepts, human rights, innovations : A selection of 

scientific papers in English indexed by Scopus and Web of Science and other scientometric 

databases. – Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. P. 168-186. //  укр.: Адміністративне право: 

концепції, права людини, інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. Scopus і Web of 

Science та іншими наукометрич. базами.  Харків : Право, 2021. – 368 с. С. 168–186 (у 

співавторстві) (заг. 23,0 друк.арк.; авторський внесок 0,3 друк.арк ) 

Статті: 

1. Шовкопляс О. В. До питання адміністративно-правового регулювання у сфері 

охорони здоров’я. Право і суспільство. 2021. № 2 С. 119–124. (0,5 друк.арк).   

 Тези: 

 1. Шовкопляс О. В. До питання адміністративних послуг в Україні. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10-

11 грудня 2020 р.). Харків. 2020. С. 114–115 (0,3 друк.арк).   

 2. Shovkoplias O. V. The oretical and legal aspect of administrative and legal regulation 

in the field of healthcare The 8th International scientific and practical conference “Actual trends 

of modern scientific research” (March 14-16, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 

2021. Р. 723-728 (0,3 друк.арк).   

3. Шовкопляс О. В. До питання загроз національній безпеці України: теоретико-

правовий аспект. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: 

матеріали ІX міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15-16 квітня 2021 р.). Харків. 2021. С. 

75–77 (0,3 друк.арк).   

9.1. ̶ 

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

даних. 

Шовкопляс О. В. До питання адміністративно-правового регулювання у сфері 

охорони здоров’я. Право і суспільство. 2021. № 2 С. 119–124. (0,5 друк.арк).  Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

10. ̶ 

11. ̶ 

12. ̶ 

13. ̶ 

14. ̶ 

15. ̶ 

16. ̶ 

17. ̶ 

18.  Які відзнаки чи нагороди отримала у звітному році – Почесна грамота Ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за  вагомий особистий 

внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди святкування Дня Університету. 

 

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

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності  «____» __________________ 2021 р. Протокол № ___. 


