
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Шевчук Олександр Михайлович. 

2.  Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності. 

3.  Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. – «Правове регулювання 

інноваційної діяльності органів публічної влади в єдиному цифровому просторі України» 2,0 

друк. арк. 

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

проаналізовано адміністративне законодавство України,  що регулює здійснення 

інноваційної діяльності органів публічної влади в єдиному цифровому просторі України»  

22,7 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. Виявлено недоліки адміністративно-

правового регулювання інноваційної діяльності окремих органів публічної влади в єдиному 

цифровому просторі України, надано пропозиції щодо вдосконалення. 

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. 1. 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до статті 164
12

 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо розширення переліку бюджетного 

законодавства» (реєстр. № 4458 від 03.12.2020 р.), поданий Кабінетом Міністрів України; 

2. Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо можливості брати участь у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» 

(реєстр. № 5025). 3. Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до  

статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо забезпечення 

діяльності Уповноваженого з медичних питань) (реєстр № 5401 від 19.04.2021р.), поданий 

народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М., Дмитрієвою О.О. та 

Разумковим Д.О. 4. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами» (реєстр. № 

5840). 

Відповідь на запит Вищої Ради Правосуддя: (1) щодо усунення недоліків (прогалин) 

законодавства у частині застосування органами (посадовими особами), уповноваженими 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України  

про адміністративні правопорушення щодо загальних положень правопорушення про 

адміністративну відповідальність, застосування адміністративних стягнень та заходів  

або  адміністративного впливу, порядку провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, виконання постанов про накладення адміністративних стягнень; 

Міністерство освіти та науки та Національне агентство України з питань 

державної служби. Участь в розробці програми єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту за спеціальністю 281 «Публічне управління  та адміністрування» галузі знань 

«публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти‚ 
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який  затверджено спільним наказом МОН та Національного агентства України з 

питань державної служби 18.10.2021р.№1105/165-21. 

    5.3. – 

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

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

    Беру участь у  засіданнях Науково-методичної підкомісії 281 «Публічне управління та 

адміністрування»  Науково-методичної комісії № 5 з бізнесу, управління та права Науково-

методичної ради сектору з  вищої освіти МОН.  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. – 

6.2 –  

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

Конституційного Суду України. 

Науковий висновок щодо питань, порушених у конституційній скарзі Унуковича Романа 

Андрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого 

положення абзацу другого частини першої статті 204
3
 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення  

  6.4. – 

  6.5. –  

7. – 

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

проведення). 

     1) Правові засади діяльності правоохоронних органів: VІІ Міжнародної наук.-практ. 

конф. (10-11 грудня 2020 р., м. Харків, Нац. юрид. ун-тет імені Ярослава Мудрого; 

     2) Scientific and pedagogic internship "Legal education in Ukraine and EU countries: 

contradictions and ways of improving": Internship proceedings, November 16‒December 28, 2020, 

Riga, Latvia; 

     3) Всеукраїнський конкурс (ІІ тур) студентських наукових робіт з зі спец. 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» у 2020/2021 

навчальному році: науково-практична конференція, 20-21 квітня 2021, м. Харків, Нац. юрид. 

ун-тет імені Ярослава Мудрого;  

     4) Сonference on Сomparative and Іnternational law, on June 25, 2021 The Faculty of Law of 

the Bucharest University of Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative 

Sciences, Bucharest, Romania). Конференція з порівняльного та міжнародного права, ( 25 

червня 2021 м. Бухарест, Румунія);  

     5) International conference:“Contemporary challenges in administrative law from an 

interdisciplinary perspective - fourth edition. May 21, 2021, The Faculty of Law of the Bucharest 

University of Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative Sciences, 

Bucharest, Romania). «Сучасні виклики в адміністративному праві з міждисциплінарної 

точки зору, (21 травня 2021, м. Бухарест, Румунія).  URL 

http://www.alpaconference.ro/Section%20II.%20Scientific%20papers.pdf.  

     6) Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення // V Харківський 

міжнародний юридичний форум (21 вересня 2021, м. Харків, Нац. юрид. ун-тет імені 

Ярослава Мудрого; 

     7) Штучний інтелект і відкриті дані: V Харківський міжнародний юридичний форум (22 

вересня 2021, м. Харків, Нац. юрид. ун-тет імені Ярослава Мудрого); 

     8) Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: сучасні виклики, світові 

тенденції, особливості реалізації і захисту: V Харківський міжнародний юридичний форум 

(24 вересня 2021, м. Харків, Нац. юрид. ун-тет імені Ярослава Мудрого); 

     9) Права людини в «ковідному» світу :міжнародна науково-практична конференція, (14 

травня  2021, м. Харків), Нац. юрид. ун-тет імені Ярослава Мудрого;  

http://www.alpaconference.ro/Section%20II.%20Scientific%20papers.pdf
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     10) International Scientific and Technical: Conference integrated computer 

technologies in mechanical engineering – synergetic engineering (Kharkiv, Ukraine 28-29 October 

2021). National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Kharkiv Regional State 

Administration; 

     11) Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики  (15-16 квітня 2021 

року,  м. Харків) Нац. юрид. ун-тет імені Ярослава Мудрого. 

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

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Монографія: 
1. 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. //  О. Шевчук  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. (заг. 23,0 друк.арк; автор.внесок 

17,5 друк.арк.)   

Статті: 

1.1. Фахові видання України: 
1. Шевчук  О. М. COVID-19 як загроза національній безпеці України. Електронне 

наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» 2021. № 1 С. 210‒213. 

DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/51. URL.http://www.lsej.org.ua/1_2021/53.pdf 

(автор. внесок 0,5 друк. арк.). 

2. Шевчук  О. М. Сектор безпеки України як об’єкт публічного адміністрування. 

Підприємство, господарство і право. 2021. № 2 С.138‒ 142. DOI https://doi.org/10.32849/2663-

5313/2021.2.25 (автор. внесок 0,5 друк.арк.) 

Велика Українська Юридична Енциклопедія  

3. Шевчук  О. М. Метод рівності в адміністративному праві. // Велика Українська 

Юридична Енциклопедія у 20 томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. акад. прав. 

наук України; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького НАН  України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава  Мудрого. 2020. 960 с. С. 488‒ 489. ( у співавторстві) (автор. внесок 0,2 друк.арк.) 

4. Шевчук  О. М.  Мета адміністративного проступку. // Велика Українська Юридична 

Енциклопедія у 20 томах.  Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН  України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава  Мудрого. 2020. 960 с. С. 481‒ 483. (автор. внесок 0,2 друк.арк.) 

5. Шевчук  О. М. Масові заходи  // Велика Українська Юридична Енциклопедія у 20 

томах.   Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН  України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава  Мудрого. 2020. 960 

с. С.473‒ 476.)  (у співавторстві (автор. внесок 0,2 друк.арк.) 

6. Шевчук  О. М. Матеріальна  відповідальність публічних службовців. // Велика 

Українська Юридична Енциклопедія у 20 томах.  Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН  України; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава  Мудрого. 2020. 960 с. С.476‒ 478. ( у співавторстві)  (автор. внесок 

0,2 друк.арк.). 

7. Шевчук О. М. Моральна шкода. // Велика Українська Юридична Енциклопедія у 20 

томах.  Т.5. / ред.  Ю.П. Битяк (голова) та ін. Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН  України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава  Мудрого. 2020. 960 

с С.542‒544. ( у співавторстві)  (автор. внесок 0,2 друк.арк.). 

8. Shevchuk O. еt. al.  (2021) Нuman right to virtual reality in the healthcare: legal issues 

and enforcement problems. // Juridical Tribune - Tribuna Juridica, Vol. 11, Special Issue, 

October, 2021, P. 302 -315. Проіндексовано Scopus та Web of Science. ((заг. 1,5 друк.арк ‚ 

автор. внесок 0,3 друк. арк.). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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9. Shevchuk O. еt. al. Reproductive health and human rights: concept, features and 

classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9. Issue. 29. pp. 550 ‒ 557. Назва укр.: 

Репродуктивне здоров’я та права людини: концепція, особливості та класифікація.  Всього 5 

авторів.  Проіндексовано Web of Science 17.02.2021. (заг. 1,5 друк.арк ‚ автор. внесок 0.3 

друк. арк.) 

10. Shevchuk O. еt. al.  Implementation of the patient's right to obtain information in the 

concept «health and human rights» (2020). Amazonia investiga. Vol 9. Issue. 29. pp. 288 ‒ 296. 

Назва укр.: Реалізація права пацієнта на отримання інформації у концепції «здоров’я та 

права людини» Всього 4 автори. Проіндексовано Web of Science 17.02.2021 ((заг. 1,5 

друк.арк ‚ автор. внесок 0,4 друк. арк). 

11. Shevchuk O. еt. al. Human Right to Internet Access in Healthcare in the “Right to Health 

Concept”: Legal Issues. укр.: «Право людини на доступ до Інтернету у сфері охорони здоров'я 

у концепції «право на охорону здоров'я»: правові питання»  European Journal of Sustainable 

Development (2021), 10, 2, 286-300. Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n2p286. Всього 5 авторів. 

Проіндексовано Web of Science. ((заг. 1,5 друк.арк ‚ автор. внесок 0,3 друк. арк). 

12. Shevchuk, O., еt. al., (2021). Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal 

models in Ukraine and foreign countries. укр..: Державно-приватне партнерство у сфері 

охорони здоров'я: правові моделі в Україні та зарубіжних країнах. Amazonia Investiga,  2021. 

10 (37), 168-179. https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17. Проіндексовано Web of Science.  

Всього 5 авторів. (заг. 1,5 друк.арк ‚ автор. внесок 0,4 друк. арк). 

Підручник: 

1. Шевчук О.М. Структура та особливості адміністративно-політичної діяльності 

(С.368 − 385). Глава 3. Особлива частина. (у співавторстві). Адміністративне право: 

підручник / за ред.. Ю.П. Битяка. Х.: Право 2021. 392 с.  (автор. внесок 0,5 друк. арк.).   

Тези: 

1. Шевчук О.М. Адміністративно-правові заходи запобігання поширенню пандемії 

COVID-19 та права людини: досвід Австрії. 2020 // Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірн. наук. статей, тез допов. та повідом. за матер. VІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. (10-11 грудня 2020 р., Нац. юрид. ун-тет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків). Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 318 c. .  С. 106 ‒ 108. ( не включено в 

звіт за 2020 р). (автор. внесок 0,3 друк.арк.) 

2. Шевчук О.М. Викладання митного права в системі вищої юридичної освіти в 

Україні: інновації  та реформування. 2020. Scientific and pedagogic internship "Legal education 

in Ukraine and EU countries: contradictions and ways of improving": Internship proceedings, 

November 16‒December 28, Riga, Latvia : "Baltija Publishing". 2020. 136 p. С. 131‒ 134.  ( не 

включено в звіт за 2020 р). (автор. внесок 0,2 друк.арк.) 

3. Shevchuk O. еt. al. Legal Regulation of Ukrainian Space Industry: Perspective Trends and 

International Cooperation. (Укр. Правове регулювання космічної галузі України: перспективи 

та міжнародне співробітництво). International Scientific and Technical: Conference integrated 

computer technologies in mechanical engineering – synergetic engineering (Kharkiv, Ukraine 28-29 

October 2021). National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Kharkiv Regional 

State Administration. URL.https://ictm.khai.edu. Всього 4 автори. (автор. внесок 0,3 друк.арк.) 

4. Шевчук О.М. Епідемічна безпека в «ковідному» світі: проблемні питання: С. 202 -

209. Права людини в «ковідному» світу :міжнародна науково-практична конференція, (14 

травня  2021, м. Харків), Нац. юрид. ун-тет імені Ярослава Мудрого ( електронне видання) 

(автор. внесок 0,4 друк.арк.) 

5. Шевчук О.М. Компетенція Служби зовнішньої розвідки України у сфері 

забезпечення національної безпеки. // Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики: збірник наук. статей, тез доп. та повід. за матер. IX Міжн. наук.-практ. конф. (15-

16 квітня 2021 р., Нац. юрид. ун-тет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків). Харків: Друкарня 

Мадрид, 2021. С. 73‒76. (автор. внесок 0,3 друк.арк.). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Інше. Навчально-методичні матеріали.  
1. Методичні матеріали і рекомендації до вивчення  навчальної дисципліни 

“Адміністративне право” (перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень галузі 

знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право”) для студентів 2 курсу денної форми навчання / 

уклад.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. Я. Настюк, Шевчук О.М. та ін. Харків: Нац. юрид. ун-

т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 123 с. Всього 28 авторів. (автор. внесок 0,2 друк.арк.). 

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

Scopus,  
Web of Science. 

1. Shevchuk O. еt. al.  (2021) Нuman right to virtual reality in the healthcare: legal issues and 

enforcement problems. // Juridical Tribune - Tribuna Juridica, Vol. 11, Special Issue, October, 

2021, P. 302 -315. Проіндексовано Scopus та Web of Science. ((заг. 1,5 друк.арк ‚ автор. 

внесок 0,3 друк. арк). 

2. Shevchuk O. еt. al. Reproductive health and human rights: concept, features and 

classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9. Issue. 29. pp. 550 ‒ 557. Назва укр.: 

Репродуктивне здоров’я та права людини: концепція, особливості та класифікація.  Всього 5 

авторів.  Проіндексовано Web of Science 17.02.2021. (заг. 1,5 друк.арк ‚ автор. внесок 0.3 

друк. арк.). 

3. Shevchuk O. еt. al.  Implementation of the patient's right to obtain information in the 

concept «health and human rights» (2020). Amazonia investiga. Vol 9. Issue. 29. pp. 288 ‒ 296. 

Назва укр.: Реалізація права пацієнта на отримання інформації у концепції «здоров’я та 

права людини» Всього 4 автори. Проіндексовано Web of Science 17.02.2021 ((заг. 1,5 

друк.арк ‚ автор. внесок 0,4 друк. арк). 

4. Shevchuk O. еt. al. Human Right to Internet Access in Healthcare in the “Right to Health 

Concept”: Legal Issues. укр.: «Право людини на доступ до Інтернету у сфері охорони здоров'я 

у концепції «право на охорону здоров'я»: правові питання»  European Journal of Sustainable 

Development (2021), 10, 2, 286-300. Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n2p286. Всього 5 авторів. 

Проіндексовано Web of Science. ((заг. 1,5 друк.арк ‚ автор. внесок 0,3 друк. арк). 

5. Shevchuk, O., еt. al., (2021). Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal 

models in Ukraine and foreign countries. укр..: Державно-приватне партнерство у сфері 

охорони здоров'я: правові моделі в Україні та зарубіжних країнах. Amazonia Investiga,  2021. 

10 (37), 168-179. https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17. Проіндексовано Web of Science.  

Всього 5 авторів. (заг. 1,5 друк.арк ‚ автор. внесок 0,4 друк. арк). 

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

даних. 

1. Шевчук  О. М. COVID-19 як загроза національній безпеці України. Електронне 

наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» 2021. № 1 С. 210‒213. 

DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/51. URL.http://www.lsej.org.ua/1_2021/53.pdf 

Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. (автор. внесок 0,5 

друк.арк.). 
2. Шевчук  О. М. Сектор безпеки України як об’єкт публічного адміністрування. 

Підприємство, господарство і право. 2021. № 2 С.138‒ 142. DOI https://doi.org/10.32849/2663-

5313/2021.2.25 Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. (автор. 

внесок 0,5 друк.арк) 
3. Shevchuk O. еt. al. (2021) Human Right to Internet Access in Healthcare in the “Right to 

Health Concept”: Legal Issues. укр.: «Право людини на доступ до Інтернету у сфері охорони 

здоров'я у «концепції право на здоров'я»: правові питання»  European Journal of Sustainable 

Development (2021), 10, 2, 286-300. Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n2p286. Всього 4 автори. 

Проіндексовано Web of Science (автор. внесок 0,3 друк. арк.), а також в  Clarivate Analytics 

Emerging Sources Citation Index, , Harvard University Library, Index Copernicus International.   

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788459,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788459,3.html
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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4. Shevchuk, O., еt. al., (2021). Public-private partnerships in the healthcare sphere: 

legal models in Ukraine and foreign countries. укр..: Державно-приватне партнерство у сфері 

охорони здоров'я: правові моделі в Україні та зарубіжних країнах. Amazonia Investiga,  2021. 

10 (37), 168-179. https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17. Проіндексовано Web of Science та 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.  Всього 5 авторів. (заг. 

1,5 друк.арк ‚ автор. внесок 0,3 друк. арк). 
5. Shevchuk O. еt. al. (2021) Нuman right to virtual reality in the healthcare: legal issues and 

enforcement problems. // Juridical Tribune - Tribuna Juridica, Vol. 11, Special Issue, October, 

2021, P. 302 -315. Проіндексовано Scopus‚ Web of Science та включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus. (заг. 1,5 друк.арк ‚ автор. внесок 0,3 друк. арк). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання - вхожу до складу 

редакційної колегії наукових фахових  журналів: 1. «Науковий вісник Сіверщини. Серія: 

Право»; 2. фахового журналу «Інформація і право» Науково-дослідного інституту 

інформатики і права НАПрН України. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.   

Брав участь у засіданні  разових спеціалізованих вчених рад щодо захисту дисертацій 

поданих  на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право (1) 

у лютому 2021 р. Полях Н.А. на тему «Застосування практики Європейського суду з прав 

людини в адміністративному судочинстві України», та  (2) Калантай М. В. за темою 

«Адміністративно-правове регулювання митних спорів» і  (3) Броякова С. В. у червні 2021 р 

за темою «Податкові консультації в механізмі податкового адміністрування» був 

призначений  ‒ Головою цих  рад.  

12. – 

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

відгук на автореферат Кравчук І.М. за темою «Правове регулювання надання 

адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій» (2021) поданої  на здобуття 

наукового ступеня кандидат юридичних наук за спец.: «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право»  

14. – 

15. – 

16. – 

17. – 

18. – 

19. Інше.  

1. Керівник студентського наукового гуртка «Митне право» у 2020/2021 навчальному 

році. 

2. Пройшов науково-педагогічне стажування у період з 16 листопада по 28 грудня 2020 

р. у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) «Юридична освіта в Україні 

та країнах ЄС: суперечності та шляхи вдосконалення» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 

6 кредитів (180 годин)‚ що підтверджено відповідним сертифікатам (Сертифікат № LSI-

162842-KSW від  28.12.2020); 

3. Пройшов підвищення кваліфікації у 1 грудня 2020 року по 28 січня 2021 року  

«Методичні основи викладання юридичних дисциплін в закладах вищої освіти» на базі 

Міжгалузевого інституту післядипломної освіти Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» в обсязі 6 кредитів (180 годин)‚ що підтверджено 

відповідним свідоцтвом (Свідоцтво № ПК36627007/200010-21 від 28.01.2021); 

4. Взяв участь у тренінгу із застосування можливостей АСУ навчальним процесом 

університету електронної фіксації результатів семестрового контролю відповідно до 

наказу ректора № 207-С від 05.04.2021 р.дата проведення  8.04.2021 р. 

5. Підготував дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

Гончаренко Г.А. за спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788459,3.html
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788459,3.html
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право; інформаційне право‚  яку успішно було захищено у квітні 2021 року. Керую 

підготовкою 4-х аспірантів кафедри. 

6. Пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у період з 22 червня по 6 вересня 2021 року за курсом  «Основи тестології та 

розробки тестових завдань» який проводив  Науково-методичний центр Вищої та фахової 

передвищої освіти  МОН України  в обсязі 14 годин, що підтверджено відповідним 

сертифікатам (Сертифікат   від  15.09.2021); 

7. Брав участь як член галузевої конкурсної  комісії Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право» у 2020/2021 навч. р., проведеного в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

8. Отримав вчення звання професора кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності ( Атестат  АП 003302 № від 27 вересня 2021.) 

  

 

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

 

       Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності  «____» ___________2021 р.  Протокол № ___. 

 

 


