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1. Прізвище, ім’я та по батькові. Шевердін Максим Михайлович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. к.ю.н., доцент, доцент кафедри історії держави і 

права України І зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: Розвиток правового 

регулювання податкового законодавства в Україні у ХІХ – ХХ ст.ст. (1,5 друк.арк.) 

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

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

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Проаналізований процес становлення та еволюції 

податків в Україні у ХІХ ст. – ХХ ст.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): розробка і обговорення  

проєкту Концепції розвиту юридичної освіти 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

1) Договір із надання правової допомоги у кримінальному провадженні: істотні умови 

та особливості. – Legal High School, 22.09.2020. 

2) Договір з надання правової допомоги: особливості та дисциплінарні аспекти. -  

Семінар КДКА Харківської області, 11.11.2020.  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування 

(в тому числі робочих та дорадчих). 

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

1) VIII Міжнародний судово-правовий форум, 5.08.2020 

2) ІІ Міжнародний кримінально-правовий форум, 29.07.2020 

3) V Міжнародний форум із захисту бізнесу, 09.09.2020 

4) Круглий стіл «Актуальні виклики у діяльності Вищого антикорупційного суду», 10.09.2020 

5) Круглий стіл «Антикорупційне правосуддя: досвід роботи ВАКС», 17.09.2020 

6) Засідання комітету АПУ «Питання судового контролю під час досудового розслідування», 

23.10.2020 

7) Комітетські слухання Комітету ВРУ з освіти, науки та інновацій «Реформування 

юридичної освіти», 11.11.2020 

8) VII Конференція Асоціації правників України з кримінального права та процесу, 13.11.2020 

9) IX Судовий форум АПУ, 26.11.2020 

 
 

 

 



 2 

 

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

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

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 
Web of Science. 

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

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: Проект Європейського союзу «Право-

Justice» (експерт); проект USAID «Нове правосуддя». 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Склав 

доцент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн          Максим ШЕВЕРДІН  

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн 

Протокол №    від «    »            2020 р. 

 

Завідувач кафедри________________________________________В.Д. Гончаренко 

                                                                                                       

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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