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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Шандула Олександр Олексійович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької роботи 
 

Проблеми розвитку прокуратури на сучасному етапі 
розвитку Української держави,1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Проблеми розвитку прокуратури на сучасному етапі 
розвитку Української держави,2,4 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, 
навчального посібника, 
наукові статті, тези 
наукових доповідей та 
повідомлень  та ін.) 

Статті, тези, розділ підручника 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Досліджувалися питання статусу військових прокуратур, 
якості та ефективності їх діяльності на сучасному етапі в 
Україні. Окреслені проблеми визначення предметної сфери 
діяльності військових прокуратур. Охарактеризовані 
особливості повноважень військових прокуратур. 
Проаналізовані перспективи підвищення якості та 
ефективності роботи військових прокуратур, запропоноване 
розширення кола їх повноважень. 

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів 

– 

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

– 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) 
проектів законів та інших 
нормативних актів 

–. 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

– 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

– 

6. Зв’язок з практикою 1. Постійно надавав правову допомогу, усні та письмові 
консультації громадянам з правових питань у співпраці з 
Харківським Центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
2. Готував письмові відповіді на запити громадян на 
сторінках в Інтернеті, які розміщував на сайтах: 



1) http://www.9111.ru/; 
2) http://www.freelawyer.ua/user/1460/4#vkladki 

6.1. Проведення узагальнень 
практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

 
– 

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

– 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму 
Верховного Суду України 
та їх рецензування 

– 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

– 

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) 

Брав участь у: 
1)  Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми реформування 

прокуратури” (м. Харків, 15 квітня 2016 р.); 
2)  Майстер-класі для юристів “Маркетингові інновації в 

юридичній фірмі” від Олексія Кравченко (м. Харків, 29 
вересня 2016 року).  

3)  науково-практичній конференції «Цивільний процес на 
зламі століть», присвячена 50-річчю заснування кафедри 
цивільного процесу НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
(м. Харків, НЮУ ім. Я. Мудрого, 20-21 жовтня 2016 р.); 

4)  у бізнес-тренінгу “Crisis Management & Business Model 
Reinvention” (Brian Tracy * International, Kiev, October 25, 
2016. 

5)     Участь у презентації журналу «Critical Quarterly for 
Legislation and Law», Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 17 листопада 2016 
р., м. Харків 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1) Шандула О.О. Щодо визначення статусу військових 
прокуратур на сучасному етапі /О. О. Шандула //Юрист 
України. - 2016. - № 1-2(34-35). – С. 47-52 (0,5 д.а.); 

2) Шандула О.О. Деякі проблеми якості та ефективності 
функціонування військових прокуратур на сучасному етапі 
//Підприємництво, господарство і право: наук.-практ. 
господарсько-правовий журнал. – 2016. – № 11. (0,5 д.а.); 

3) Шандула О.О. Деякі проблеми компетенції 
військових прокуратур на сучасному етапі // Мат. Наук.-
практ. конф. «Цивільний процес на зламі століть», присвячена 



50-річчю заснування кафедри цивільного процесу НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого. м. Харків, 2016. (0,3 д.а.). Очікується 
публікація у грудні 2016; 

4) Шандула О. О. (у співавторстві з Садловською 
Проблемні питання організації підтримання державного 
обвинувачення у кримінальних провадженнях, у яких 
змінено територіальну підсудність (на прикладі Харківської 
області) // Проблеми реформування прокуратури: мат. 
всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 15 квіт. 2016 р.) : у 2 т. / 
редкол.: Л.М. Москвич (голова), А.В. Лапкін, І. В. Юревич та 
ін. – Т. 1. – Х.: Право, 2016. - С. 166-168; 

5) Організація судових та правоохоронних органів: 
електронний курс для студентів заочного факультету № 1 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (власний доробок: теми № 6, 10 і 11). 

6) Організація судових та правоохоронних органів : 
навч. посіб. : О-64 у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. 
Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 
2016. Ч. 2 Основи правоохоронної та правозахисної 
діяльності. – 364 с. (особистий доробок Розділ 6 «Органи 
Служби безпеки України» – 1,0 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicus та інші. 

– 

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

– 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої 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 закор-
донними організаціями 

– 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

– 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

– 

 
 
 



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

       Грамота за ІІІ місце у змаганнях з шахів серед 
викладачів та співробітників Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, присвячених Дню 
Перемоги. 
       Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу 
юристів України (30 вересня 2016 року) 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 4 від 18 листопада 2016 р. 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   


