
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

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 та зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: Еволюція податкового 

законодавства в Україні у 17-18 ст.ст. 0,75 друк. арк. 

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

законодавства в Україні у 17-18 ст.ст.  1,2 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Висвітлення проблем розвитку податкового 

законодавства в Україні у 17-18 ст.ст.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Розробка і 

обговорення проекту Концепції розвиту юридичної освіти.  

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

правових актів. Ні. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

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

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Ні. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Ні. 

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

органів. Ні. 

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

Конституційного Суду України. Ні. 

 6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Ні. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Ні. 

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

(в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 

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

1) Дебати: Концепція розвитку юридичної освіти – «за» та «проти»/ 3.02.2021р. / 

https://www.youtube.com/watch?v=Qttc9dbWH40.  

2) БЄБ: кем статнет новорожденный орган. / 06.04.2021 р./  

https://www.youtube.com/watch?v=pJNoNWPC9dk.   

3) Презентація щорічного Рейтингу правничих шкіл/ 06.09.2021р.// 

https://uba.ua/ukr/annual_ranking_law_schools_21/?fbclid=IwAR1b6kL74vuIPIyhbJphWZ2MaK

Oy-_DT7K2pqo0HtLSyacds2OWGVtbDbbQ.  

4) VI Міжнародний форум із захисту бізнеса// 10.09.2021 р.  

5) Х Міжнародний судовий форум АПУ, 30.09.2021-01.10.2021 р. 

6) VIІІ Конференція з кримінального права та процесу АПУ, 12.11.2021р.  

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Qttc9dbWH40
https://www.youtube.com/watch?v=pJNoNWPC9dk
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https://uba.ua/ukr/annual_ranking_law_schools_21/?fbclid=IwAR1b6kL74vuIPIyhbJphWZ2MaKOy-_DT7K2pqo0HtLSyacds2OWGVtbDbbQ
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1) Шевердін М. Закон «Про Бюро економічної безпеки» - чого очікувати?/ 09.02.2021// 

https://delo.ua/opinions/zakon-pro-bjuro-ekonomichnoji-bezpeki-ukrajini-c-378243/.   

2) Шевердин М. Установить статус (международное сотрудничество в уголовном производстве) 

/ Юридическая практика. №9-10 (1210-1211) //  https://pravo.ua/articles/ustanovit-status/.  

3) Шевердин М. Санкции СНБО и Зеленского против «контрабандистов»: риски и перспективы/ 

14.04.2021р.// https://www.liga.net/politics/opinion/sanktsii-snbo-i-zelenskogo-protiv-

kontrabandistov-nezakonnylovitnegodyaevrabotasbu?fbclid=IwAR1b6kL74vuIPIyhbJphWZ2MaKOy-

_DT7K2pqo0HtLSyacds2OWGVtbDbbQ#comments.  

4) Шевердін М. Бюро економічної безпеки: чи справдяться очікування бізнесу? // 20.07.2021р./ 

https://ua.interfax.com.ua/news/blog/756749.html?fbclid=IwAR03gr2O7taz5AljnfVonKpS21lCFiSZx

POxLwDLsbLBw0yhkXJNMKIdOc.  

5) Шевердін М. Рада бізнес-омбудсмена vs Департамент захисту інвестицій генпрокуратури: 

куди і в яких випадках бігти за допомогою// https://www.unian.ua/politics/rada-biznes-

ombudsmena-vs-departament-zahistu-investiciy-genprokuraturi-kudi-i-v-yakih-vipadkah-bigti-za-

dopomogoyu-novini-

ukrajina11617078.html?fbclid=IwAR1b6kL74vuIPIyhbJphWZ2MaKOy_DT7K2pqo0HtLSyacds2OW

GVtbDbbQ. 

6) Шевердін М. Бюро економічної безпеки стартує. Чого чекати? //  

https://zn.ua/ukr/macrolevel/bjuroekonomichnojibezpekirozpochnetsjachohochekati.html?fbclid=IwA

R2dfKgeRxWB_7u1xKtaTOV70Op0wLotnUGVkL4ZLbJaRSp0jFxsRwE1hc.  

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Ні. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

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

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

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

Justice» (експерт), проект USAID «Нове правосуддя», фундація DeJuRe. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Ні. 

 

Склав                                                                                          

доцент кафедри  історії держави і права  

України і зарубіжних країн                                                                         Максим ШЕВЕРДІН  
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