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1. Шевчук Олександр Михайлович.
2. Доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та 

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

правове регулювання обігу лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів» 2,0 друк.арк.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -  «Адміністрування
у сфері обігу лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів», 29,3 друк.арк.
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.)
-  навчальний посібник, статті, тези.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  визначено систему та механізм 

адміністрування у сфері обігу лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів -  проводив рецензування проектів законів України -  
підготував висновки на проекти

1. Пропозиції та зауваження до Проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 
категорій кримінальних правопорушень 7279-д від 20.04.2018р.

2. Експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Митного 
кодексу України щодо сприяння міжнародній електронній торгівлі», реєстр. 
№7132 від 21.09.2017р.

3. .Пропозиції та зауваження до проектів Закону «Про правові засади організації та 
діяльності Фінансової поліції» ( реєстр № 8157-2 від 03.04.2018 р.) Закону «Про 
Національне бюро фінансової безпеки України» (реєстр. 8157-1 від 19.03.2018р.).

5.2.
5.3. -
5.4. -
5.5. -

6. Зв’язок з практикою:
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень -  спільно з к.ю.н. асистентом кафедри Паровишник
О. В. проводив узагальнення практики щодо порядку надання адміністративних 
послуг Державною служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 
Харківській області.
6.2. -
6.3. -
6.4. -.
6.5. -.
7. -

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).
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1. Регіональний науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми 

реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»( 1-2 грудня 2017 
року, м. Запоріжжя);

2. II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування у  
сфері обігу наркотиків (м. Харків, 15 лютого 2018 року;)

3. Науково-практичний круглий стіл «Корупційні ризики в публічній службі: 
компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права» 
(28-29 березня 2018 р. м. Запоріжжя);
4. Науково-практичний круглий стіл «Митна політика України: економічні та 
правові аспекти» (8 червня 2018 року м.Запоріжжя) ;

5. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС»(8 червня 2018року м. )

6. Другий Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 25-28 вересня 2018 р).

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році -  отримав Почесну грамоту 
Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації.
19. Інше. Керівник студентського наукового гуртка «Митне право».
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Д.ю.н., доцент G.M. Шевчук

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
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