
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 
 

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

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

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

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. – 
«Адміністративно-правове  регулювання обігу лікарських засобів, наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів» 8,6 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.). – розділи монографії,навчальний посібник, статті, тези. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів - надано пропозиції щодо 

вдосконалення  правового статусу суб’єктів адміністрування у сфері обігу 
лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
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 законодавчого забезпечення та 
правоохоронної діяльності. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пріоритетності 
проїзду (переваги у проїзді) спеціалізованого санітарного транспорту бригад 
екстреної (швидкої) медичної допомоги» (реєстр. № 9447 від 26.12.2018 р.). 

6. Зв’язок з практикою: 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
 Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Рогач Л.І. щодо питань, які виникли при розгляді справи № 903/605/17 за позовом ТДВ 
«Ковельське АТП» до Департаменту інфраструктури та туризму Волинської 
обласної державної адміністрації та фізичної особи-підприємця Хайчевського О.В. 
про визнання недійсними: рішення конкурсного комітету та договору про організацію 
перевезень пасажирів. 
7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки «До 95-річчя з дня 
народження  Р.С. Павловського» // Міжнародна науково-практична конференція  м. 
Харків, 26 вересня  2019 р. Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого.  

2. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 
2019 р. м. Харків,). VІІ Міжн наук.-практ. конф., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава 
Мудрого. 

3. Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти  
(15 лютого 2019 року, м. Харків) III Міжн. наук.-практ. конф.; Нац. юрид. ун. ім. 
Ярослава Мудрого. 
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4. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного 

реагування : ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму «Право», м. Харків, 26 верес. 
2019 р., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого. 

5. Судовий розгляд податкових та митних спорів: проблеми, виклики та 
пріоритети» 4-5 липня 2019 р. м. Київ: II Міжн. наук.-практ. конф. 

6. Актуальні проблеми судового права : міжнар. конф., присвяч. 70-річчю з дня 
народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.) Нац. юрид. ун. ім. Ярослава 
Мудрого. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Монографія 

1. Shevchuk O.M. Conflict of interests in the public services in Ukraine: 
administrative and legal regulation and problems of realization // Institutionalization of 
public relations in the fight  against corruption: the experience of countries of Eastern and 
Western legal traditions (universal theoretical framework for the relevant anti-corruption 
law of Ukraine) Collective monograph. Volume 2.Tallinn : Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2019. − 448 p.  Всього 24 автори. (Авторський внесок P.405 – 427.) (2,0 
друк.арк. )   

Статті: 
1. Шевчук О.М.  Види та класифікація державного контролю за законним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Науковий вісник 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал.  
2018.  Спеціальний випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: 
проблеми та шляхи їх вирішення». – С.184-190. (0,5 друк.арк).  

2. Shevchuk O., Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with 
involvement of international specialized organizations / Georgian Medical News. –   № 11 
(284). – 2018. – P. 143 – 149. (укр. -Медичні новини Грузії). ( у співавторстві). Всього 5 
авторів. (0,3 друк.арк.) 

3. Shevchuk O.M. Realization of the human right to palliative care in Ukraine: 
problems and legal questions (review). Georgian Medical News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 
168 ‒ 173. ( у співавторстві). Всього 5 авторів.  (0,3 друк.арк)   

4. Shevchuk O. Adaptation of Ukrainian legislation on drug trafficking control to the 
European Union legislation (separate aspects).  Juridical Tribune/Tribuna Juridică.Vol.9, 
Numar Special, Oct.2019.  ‒  P. 117 ‒ 126. ( у співавторстві). Всього 4 авторів. (0,3 
друк.арк.)   

5.Шевчук О.М. Механізм адміністративно-правового регулювання державного 
контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: 
науково-теоретичний аспект. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 124–133. doi: 
https:// doi.org/10.21564/2414-990x.146.174132. (0,7 друк.арк).  

6.Шевчук О.М. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів 
через митний кордон: проблеми правозастосування // Електронне наукове фахове 
видання «Юридичний науковий електронний журнал». № 3, 2019 [Електронний 
ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2019/48.pdf. (у співавторстві). 
Всього 2 авторів. (0,5 друк.арк).  

7. Шевчук О.М. Система управління ризиками: механізм правового 
регулювання в Україні та США // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету / Серія ПРАВО. Випуск 56. Том 2. С.51-54. (у співавторстві). Всього 2 
авторів. (0,5 друк.арк).  
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8. Шевчук О.М. Електронне декларування товарів при переміщенні 

через митний кордон України: проблеми правореалізації. Право і суспільство. ‒ 2019. 
‒ № 3. ‒Ч 2. ‒С 117 ‒123. (у співавторстві). Всього 2 авторів. (0,5 друк.арк).  
 Підручник: 

Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: підручник./ за ред..                                        
В.Я Настюка. Х.: Право 2019. −512 с  (авторський внесок (С.57 − 88). (1,2 друк.арк).   

  Тези: 
1.Shevchuk O. Conflict of Interest in the Public Service: scientific and theoretical 

aspect //Актуальні проблеми адміністративно-правової науки ( до 95-річчя з дня 
народження  Р.С. Павловського: матеріали міжнародної науково-практичної конф. м. 
Харків, 26 вересня  2019 р. – Херсон, Вид. дім «Гельветика» 2019. – 224 с.– С. 167-
171. (0,2 друк.арк). 

2. Шевчук О.М. Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин  їх 
аналогів, та прекурсорів: поняття та види (у співавторстві). Всього 2 авторів // 
Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти  (15 
лютого 2019 року, м. Харків) збірн. наук. праць III Міжн. наук.-практ. конф.; 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк,  
А. П. Гетьман, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук та ін.  – Харків, ФОП О.В. Бровін, 2019.– 
С.15-19. (0,2 друк.арк). 

3. Шевчук О.М. Митний кодекс Європейського Союзу: порівняльно-правовий 
аналіз (у співавторстві). Всього 2 авторів // Публічне адміністрування у сфері обігу 
наркотиків: митно-правові аспекти  (15 лютого 2019 року, м. Харків) збірн. наук. 
праць III Міжн. наук.-практ. конф.; Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук та 
ін. – Харків, ФОП О.В. Бровін, 2019.– С.66-75. (0,4 друк.арк). 
 4. Шевчук О.М. Окремі аспекти приведення законодавства України у сфері 
обігу наркотиків  у відповідність з acquis communautaire Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 2019 р., Нац. юрид. ун. ім. 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наук. статей, тез доп.та повід. за матер. VІІ 
Міжн наук.-практ. конф. Вип. 31 /. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. –С.264-266. (0,2 
друк.арк). 

 5. Шевчук О.М. Контроль за законним ввезенням наркотичних засобів та 
психотропних речовин та їх прекурсорів// Публічне адміністрування у сфері обігу 
наркотиків: митно-правові аспекти  (15 лютого 2019 року, м. Харків) збірн. наук. 
праць III Міжн. наук.-практ. конф.; Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук та 
ін. – Харків, ФОП О.В. Бровін, 2019.– С.48-52. (0,2 друк.арк).  
 6. Шевчук О.М. Вплив практики  Європейського суду з прав людини на 
правозастосування при вирішені справ щодо митних правопорушень (у співавторстві 
В.Я. Настюком). Всього 2 авторів // Судовий розгляд податкових та митних спорів: 
проблеми, виклики та пріоритети» 4-5 липня 2019 р. м. Київ: збірник  матеріалів II 
Міжн. наук.-практ. конф. м. Київ, 2019. ‒ С 321-324. (0,2 друк.арк). 
 7. Шевчук О.М. До питання законодавчого регулювання судового оскарження 
рішення, дії або бездіяльності органів доходів і зборів (у співавторстві В.Я. 
Настюком). Всього 2 авторів. Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. 
конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 
р.) / редкол.: Л. М. Москвич та ін. – Харків : Право, 2019.  С.125-130. (0,2 друк.арк). 

8. Shevchuk O.М. Countering cyberthreats in the sphere  of national security of 
Ukraine: legislative regulation, essence and principles // Кримінальні загрози в секторі 
безпеки: практики ефективного реагування : матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. 
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міжнар. юридичного форуму  «Право», м. Харків, 26 верес. 2019 р. / редкол.: 
В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, та ін. – Харків : Право, 2019. – 172 с.– 
C.146-150. (0,2 друк.арк). 

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

даних Scopus, Web of Science. 
1.Shevchuk O., Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with 

involvement of international specialized organizations / Georgian Medical News. –   № 11 
(284). – 2018. – P. 143 – 149. (укр. -Медичні новини Грузії). ( у співавторстві). Всього 5 
авторів. Включено до міжнародних наукометричних  баз даних – Scopus, Web of 
Science,. (0,3 друк.арк)   

2. Shevchuk O.M. Realization of the human right to palliative care in Ukraine: 
problems and legal questions (review). Georgian Medical News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 
168 ‒ 173. (укр. -Медичні новини Грузії). ( у співавторстві). Всього 5 авторів. 
Включено до міжнародної наукометричної бази даних – Scopus. Web of Science (0,3 
друк.арк). 

3. Shevchuk O. Adaptation of Ukrainian legislation on drug trafficking control to the 
European Union legislation (separate aspects).  Juridical Tribune/Tribuna Juridică.Vol.9, 
Numar Special, Oct.2019.  ‒  P. 117 ‒ 126. ( у співавторстві). Всього 4 авторів. 
Включено до міжнародної наукометричної бази даних – Web of Science, (0,2 
друк.арк).   

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

1. Шевчук О.М.  Види та класифікація державного контролю за законним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Науковий вісник 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал.  
2018.  Спеціальний випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: 
проблеми та шляхи їх вирішення». – С.184-190. (0,5 друк.арк). Включено до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. 

2. Шевчук О.М. Механізм адміністративно-правового регулювання державного 
контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: 
науково-теоретичний аспект. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 124–133. doi: 
https:// doi.org/10.21564/2414-990x.146.174132. (0,7 друк.арк). Включено до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. 

3.Шевчук О.М. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів 
через митний кордон: проблеми правозастосування // Електронне наукове фахове 
видання «Юридичний науковий електронний журнал». № 3, 2019 [Електронний 
ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2019/48.pdf. (у співавторстві). 
Всього 2 авторів. (0,5 друк.арк). Включено до міжнародної наукометричної 
бази Index Copernicus International. 

4. Шевчук О.М. Система управління ризиками: механізм правового 
регулювання в Україні та США // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету / Серія ПРАВО. Випуск 56. Том 2. С.51-54. (у співавторстві). Всього 2 
авторів. (0,5 друк.арк). Включено до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International. 

5. Шевчук О.М. Електронне декларування товарів при переміщенні через 
митний кордон України: проблеми правореалізації. Право і суспільство. ‒ 2019. ‒ № 
3. ‒Ч 2. ‒С 117 ‒123. (у співавторстві). Всього 2 авторів. (0,5 друк.арк). Включено до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. 
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10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Член 
редакційної колегії наукового фахового журналу «Науковий вісник Сіверщини. 
Серія: Право» 
11. -. 
12. -. 
13. -. 
14. -. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Проходив науково-педагогічне 

стажування (м. Вільнюс, Литва), Університет Миколаса Ромеріса, отримав 
міжнародний сертифікат. 

16. -. 
17. -. 
18. -. 
19. Інше - 1.Керівник студентського наукового гуртка «Митне право». 

2.Отримав вчення звання доцента кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності (Атестат АД№ 001690 від18.12.2018 р)  

 
 

 
Д.ю.н., професор                   О.М. Шевчук 
 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності  26 листопада 2019 р. Протокол № 5. 
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Додаток № 1 до звіту Шевчука О.М. 
№ з/п Назва виду роботи Години 

1 

Realization of the human right to palliative care in Ukraine: 
problems and legal questions (review). Georgian Medical 
News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 168 ‒ 173. (співавтори  
Trofymenko V., Martynovskyi V., Goncharenko G., 
Zatenatskyi D.) SCOPUS  

50 

1 

Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine 
with involvement of international specialized organizations 
Georgian Medical News. –  № 11 (284). – 2018. – P. 143 – 
149.(індиксація 2019 р). (співавтори  Shevchuk V., Zuy V. 
Сhub O. Rzhevska O.) SCOPUS 

50 
 

1 

Adaptation of Ukrainian legislation on drug trafficking 
control to the European Union legislation (separate aspects). 
Juridical Tribune/Tribuna Juridică.Vol.9, Num. Special, 
Oct.2019.  ‒  P. 117 ‒ 126. (співавтори  Protsiuk I., 
Mokhonchuk S.; Papusha I. Web of science 

63 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку 
наукових фахових видань України:  
1. Види та класифікація державного контролю за 
законним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів Науковий вісник 
Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ: Науковий журнал.  2018.  Спеціальний 
випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні 
та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». – С.184-
190. (не була включена в звіт 2018 р.). 

100 

3 

2.Механізм адміністративно-правового регулювання 
державного контролю за обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів: науково-
теоретичний аспект. Проблеми законності. 2019. Вип. 
146. С. 124–133. doi: https:// doi.org/10.21564/2414-
990x.146.174132  

100 

3 

3.Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні 
товарів через митний кордон: проблеми 
правозастосування // Електронне наукове фахове 
видання «Юридичний науковий електронний журнал». 
№ 3, 2019 [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: 
http://www.lsej.org.ua/3_2019/48.pdf.  
(Співавторство:.Німа А.О.) 

50 

3 

4. Система управління ризиками: механізм правового 
регулювання в Україні та США // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету / Серія 
ПРАВО. ‒Випуск 56. ‒ Том 2. ‒ С.51-54. 
(Співавторство:Ярош С.А.) 

50 
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3 

5. Електронне декларування товарів при переміщенні 
через митний кордон України: проблеми правореалізації. 
Право і суспільство. ‒ 2019. ‒ № 3. ‒Ч 2. ‒С 117 ‒123. 
(Співавторство:Милейко К.С.). 

50 

5 

Публікація монографії, що видається за межами України 
Conflict of interests in the public services in Ukraine: 
administrative and legal regulation and problems of 
realization // Institutionalization of public relations in the 
fight  against corruption: the experience of countries of 
Eastern and Western legal traditions (universal theoretical 
framework for the relevant anti-corruption law of Ukraine) 
Collective monograph. Volume 2.Tallinn : Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 2019. − 448 p  Всього 24 автори. 
(Авторський внесок P.405 – 427. 2,0 друк.арк. ) 

240 

7 

Публікація підручника (навчального посібника), рекомендованого 
до видання кафедрою університету: 
Юридична відповідальність за корупційні 
правопорушення: підручник./ за ред..В.Я Настюка. Х.: 
Право 2019. −512 с Всього 9 авторів (авторський внесок 
(С.57 − 88). 1,2 друк.арк).   

120 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 
форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в Україні 
1. Shevchuk O. Conflict of Interest in the Public Service: 
scientific and theoretical aspect //Актуальні проблеми 
адміністративно-правової науки ( до 95-річчя з дня 
народження  Р.С. Павловського: матеріали міжнародної 
науково-практичної конф. м. Харків, 26 вересня  2019 р. 
– Херсон, Вид. дім «Гельветика» 2019. – 224 с.– С. 167-
171. 

20 

15 

2.Шевчук О.М. Експертиза наркотичних засобів, 
психотропних речовин  їх аналогів, та прекурсорів: 
поняття та види ((Співавторство: Борисенко В.І.). // 
Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: 
митно-правові аспекти  (15 лютого 2019 року, м. Харків) 
збірн. наук. праць III Міжн. наук.-практ. конф.; 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк,  А. П. Гетьман, В. Я. 
Настюк, О. М. Шевчук та ін.  – Харків, ФОП О.В. Бровін, 
2019.– С.15-19. 

10 

15 

3.Шевчук О.М. Митний кодекс Європейського Союзу: 
порівняльно-правовий аналіз (у співавторстві Іванців 
Д.З). // Публічне адміністрування у сфері обігу 
наркотиків: митно-правові аспекти  (15 лютого 2019 
року, м. Харків) збірн. наук. праць III Міжн. наук.-практ. 
конф.; Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. 
Я. Настюк, О. М. Шевчук та ін. – Харків, ФОП О.В. 
Бровін, 2019.– С.66-75. 

10 

15 4.Шевчук О. М. Окремі аспекти приведення 
законодавства України у сфері обігу наркотиків у 20 
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відповідність з acquis communautaire // Сектор безпеки 
України: актуальні питання науки та практики (18-19 
квітня 2019 р., Нац. юрид. ун. ім. Ярослава Мудрого, м. 
Харків). Збірник наук. статей, тез доп.та повід. за матер. 
VІІ Міжн наук.-практ. конф. Вип. 31 /. – Харків: 
Друкарня Мадрид, 2019. –С.264-266. 

15 

5. Шевчук О.М. Контроль за законним ввезенням 
наркотичних засобів та психотропних речовин та їх 
прекурсорів// Публічне адміністрування у сфері обігу 
наркотиків: митно-правові аспекти  (15 лютого 2019 
року, м. Харків) збірн. наук. праць III Міжн. наук.-практ. 
конф.; Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого / Ред.: Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. 
Я. Настюк, О. М. Шевчук та ін. – Харків, ФОП О.В. 
Бровін, 2019.– С.48-52. 

20 

15 

6. Шевчук О.М. Вплив практики  Європейського суду з 
прав людини на правозастосування при вирішені справ 
щодо митних правопорушень (у співавторстві В.Я. 
Настюком). // Судовий розгляд податкових та митних 
спорів: проблеми, виклики та пріоритети» 4-5 липня 
2019 р. м. Київ: збірник  матеріалів II Міжн. наук.-практ. 
конф. м. Київ, 2019. ‒ С 321-324 

10 

15 

7. Шевчук О.М. До питання законодавчого регулювання 
судового оскарження рішення, дії або бездіяльності 
органів доходів і зборів (у співавторстві В.Я. Настюком). 
Всього 2 авторів. Актуальні проблеми судового права : 
матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-річчю з дня 
народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.) / 
редкол.: Л. М. Москвич та ін. – Харків : Право, 2019.  
С.125-130. 

10 

15 

8. Shevchuk O.М. Countering cyberthreats in the sphere  of 
national security of Ukraine: legislative regulation, essence 
and principles // Кримінальні загрози в секторі безпеки: 
практики ефективного реагування : матеріали панельної 
дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму  
«Право», м. Харків, 26 верес. 2019 р. / редкол.: В. Я. 
Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, та ін. – Харків : 
Право, 2019. – 172 с. – C.146-150. 

20 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 
3.тез доповідей на конференцію 
1. Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: 
митно-правові аспекти  (15 лютого 2019 року, м. Харків) 
III Міжн. наук.-практ. конф.: 
1. Аргунова О.В. ‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету,  «Проблеми здійснення митного 
регулювання при переміщенні товарів військового 
призначення та подвійного використання через митний 
кордон України»  

20 

17 2.Бутко К.Є. ‒ студентка 6 курсу 1 групи фінансово- 20 
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правового факультету, «Удосконалення законодавства з 
питань здійснення митного контролю наркотичних 
засобів  в Україні із використанням досвіду 
Європейського Союзу» 

17 

3.Бондаренко О.В. ‒ студент 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Особливості регламентації 
застосування митного режиму експорту військової 
техніки та озброєння» 

20 

17 

4.Василенко К.О. ‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Проблеми правового 
регулювання ввезення фармацевтичної продукції на 
митну територію України та шляхи їх вирішення» 

20 

17 
5. Гаврилова А.В. ‒ студентка 2 курсу 1 групи 
фінансово-правового факультету, «Порядок переміщення 
тварин через митний кордон України» 

20 

17 

6. Григор’єва І. В. ‒ студентка 2 курсу 1 групи 
фінансово-правового факультету, «Україна та 
Європейський Союз: напрямки співробітництво щодо 
удосконалення регламентації митних процедур»  

20 

17 

7.Грищук К.С. ‒ студентка 2 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Проблеми правового 
регулювання застосування компромісу у справах про 
порушення митних правил»  

20 

17 
8.Драган Н. І. ‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Механізм митного регулювання 
ввезення продуктів харчування на територію України» 

20 

17 

9.Доброштан М. О. ‒ студентка 3 курсу, 2 групи Слідчо – 
криміналістичного інституту - Реформа системи охорони 
здоров’я: план впровадження  реформи  2018 – 2019 рр. 
та правові аспекти  реалізація на практиці» 

20 

17 

10. Іванців Д.З. ‒ студент 6 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Особливості правового 
регулювання митних режимів їх поняття,  зміст та 
функціонування» 

20 

17 

11. Козлюк Д. М. – студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Окремі аспекти механізму  
правового регулювання ввезення наркотичних засобів, 
психотропних речовин на територію України» 

20 

17 

12. Комбаров А.Г. ‒ студент 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Актуальні питання порядку 
переміщення транспортних засобів фізичними особами 
через митний кордон України» 

20 

17 

13.Кот Я. А. ‒ студентка 2 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Правові аспекти здійснення 
міжнародного контролю у сфері обігу наркотичних 
засобів та психотропних речовин» 

20 

17 14. Мамедов Т.О.  ‒ студент 2 курсу 1 групи фінансово- 20 
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правового факультету, «Правове регулювання 
перевезення лікарських наркотичних засобів через 
митний кордон України» 

17 

15 Милейко К.С. ‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Правове регулювання 
електронного декларування товарів в діяльності органів 
доходів та зборів»  

20 

17 

16 Нечитайло К.А. ‒ студентка 6 курсу 1 групи 
фінансово-правового факультету, «Правове регулювання 
надання адміністративних послуг з використанням 
сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій у 
сфері державної митної справи»  

20 

17 
17 Нікішина В. Є. ‒ студентка 2 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Правові аспекти зберігання 
товарів на митних складах»  

20 

17 

18 Німа А.О. ‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Інтелектуальна власність  в 
сфері митних правовідносин: напрямки удосконалення 
законодавства»  

20 

17 

19 Петракова А.В. ‒ студентка 5 курсу 1 групи 
фінансово-правового факультету, «Особливості 
правового регулювання застосування митного режиму 
експорту шоколаду» 

20 

17 

20 Погорелова О.В. ‒ студентка 5 курсу 1 групи 
фінансово-правового факультету, «Митний режим 
експорту сільськогосподарської продукції: проблемні 
питання регламентації  та особливості його 
використання» 

20 

17 

21 Свистун А. Ю. ‒ студентка 2 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Окремі аспекти правового 
регулювання реалізації громадського контролю у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин»  

20 

17 

22 Солодуха Є. О. ‒ студентка 2 курсу 1 групи 
фінансово-правового факультету, «Правове регулювання 
ввезення на територію України харчових добавок які 
використовуються у спорті»  

20 

17 

23 Степкова І. Ю. ‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Правові основи  застосування 
Карнет А.Т.А при реалізації митного режиму 
тимчасового ввезення товарів»  

20 

17 

24 Тарасюта Н.В. ‒ студентка 6 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету,  «Правове регулювання обліку 
осіб, що здійснюють операції з товарами в органах 
доходів і зборів України» 

20 

17 
25 Тетяненко А.О. ‒ студентка 6 курсу 1 групи 
фінансово-правового факультету, «Митні 
правопорушення: поняття,  види та відповідальність» 

20 
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17 

26 Хавер К.С. ‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Проблема класифікації в митних 
цілях некомплектних товарів і товарів, що 
поставляються в незавершеному вигляді» 

20 

17 

27 Церковна В.О.‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Особливості регламентації 
застосування митного режиму тимчасового ввезення та 
вивезення культурних цінностей» 

20 

17 

28 Чечко В.О. ‒ студент 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Особливості правового 
регулювання застосування митного режиму експорту 
продукції хімічної промисловості» 

20 

17 

29 Шевченко Д.О. ‒ студент 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Особливості правового 
регулювання застосування митного режиму експорту 
продовольчих товарів» 

20 

17 

30 Шукалова Д. Д.‒ студентка 3 курсу, 2 групи Слідчо – 
криміналістичного інституту, «Правове регулювання 
способів захисту прав пацієнтів та медичних 
працівників» 

 

17 

31 Ярош С. А. ‒ студентка 5 курсу 1 групи фінансово-
правового факультету, «Механізм митного регулювання 
переміщення лікарських засобів через митний кордон 
України» 

20 

20 

ВСУ. Науковий висновок на звернення судді Великої 
Палати Верховного Суду Рогач Л.І. щодо питань, які 
виникли при розгляді справи № 903/605/17 за позовом 
ТДВ «Ковельське АТП» до Департаменту 
інфраструктури та туризму Волинської обласної 
державної адміністрації та фізичної особи-підприємця 
Хайчевського О.В. про визнання недійсними: рішення 
конкурсного комітету та договору про організацію 
перевезень пасажирів  
 

100 

21 

Верховна Рада України. Комітет з питань 
законодавчого забезпечення та правоохоронної 
діяльності. Зауваження та пропозиції до проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо пріоритетності проїзду (переваги у 
проїзді) спеціалізованого санітарного транспорту бригад 
екстреної (швидкої) медичної допомоги» (реєстр. № 9447 
від 26.12.2018 р.)  

100 

 Всього:  1813 годин  

 

 


