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1. Шевчук Олександр Михайлович.
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного 

права та адміністративної діяльності, радник голови Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи - Не запланована.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Адміністративно- 

правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Керівник студентського наукового 
гуртка «Наркоконтроль в Україні».

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.). Адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні: автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. спец. 12.00.07 -  
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. -  X., 2016. -  
41 с. (2,5 др. арк.); Адміністративно-правове регулювання державного контролю за 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні: 
дисертація ... доктора юридичних наук, спец. 12.00.07 -  адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. -X ., 2016. -  485 с. (22,1 др. арк.);
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Запропоновано проект Закону України 
«Про організацію контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів». А також внесення змін в нормативно-правові акти з питань 
наркоконтролю.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). (проект Закону 

України «Про організацію контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів»).

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Радник голови 
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
6. Зв’язок з практикою:
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян : 1) Обгрунтування доцільності 
прийняття проекту Закону України «Про національну митну службу України»; 
2) Висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними» щодо моніторингу ситуації у  сфері протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 3) висновок щодо 
обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України» (щодо 
удосконалення організації та порядку діяльності Національної гвардії України)» 
(реєстр. № 3723 від 28.12.2015р.).

7 .-
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).



1) Правові засади діяльності правоохоронних органів: матер. II Всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 грудня 2015 р.); 2) Напрями удосконалення 
наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики: матер. І 
Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 січня 2016 р.); 3) Проблеми правового 
регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від 
наркотиків: матер. І  Міжнар. наук.-практ. засідання «круглого столу» (м. Харків, 2 
березня 2016р.); 4) Сектор безпеки:виклики сьогодення: матер. II Всеукр. наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 20 травня 2016 р.); 5) Адміністративне право сучасного етапу 
державотворення:стан та перспективи розвитку: матер. IV Міжнар. наук.-практ. (м. 
Харків, 21 травня 2016 р.);
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
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15. Співробітництво з закордонними організаціями -  проведення разом з працівниками 
представництва в Україні Управління ООН з наркотиків та злочинності семінарів м. 
Харків, м. Полтава, м. Київ з питань проведення замісної підтримувальної терапії.

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: Подяка Управління ООН з 
наркотиків та злочинності від 23 березня 2016 року за сприяння розвитку співпраці 
між правоохоронними органами, організаціями громадянського суспільства і медичними 
установами, та значний внесок у  посилення ефективності заходів у  відповідь на 
епідемію ВІЛ серед вразливих груп.

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності. Протокол № 4 від 22 листопада 2016 р.
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Шевчук О.М.


