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КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
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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 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 
Центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в Луганській і Харківській областях, здійснював 
захист і представництво громадян у суді. 
2. Готував письмові відповіді на запити громадян на 
сторінках в Інтернеті, які розміщував на сайті: 



 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)  Науково-практичній конф., присвяченій 30-річчю 

кафедри організації судових та правоохоронних органів 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (Харків, 3 лютого 2017 р.); 
2)  “Актуальні проблеми судового права” Всеукр. 

наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича 
Марочкіна (м. Харків, 20 квітня 2017 р.); 
3)  ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Теорія та практика 
сучасної юриспруденції” (м. Харків, 20 травня 2017 р.); 
4) Дискусії під час зустрічі з професором 
Вашингтонського університету (США) Джеймсом 
Молітерно на тему: “Актуальні питання застосування 
положень професійної етики суддів і прокурорів в США” 
(м. Харків,  НЮУ імені Ярослава Мудрого, 22.05.2017 р.). 
5) Регіональному експертному обговоренні щодо 
створення та функціонування Вищого антикорупційного 
суду України. За Програмою «Нове правосуддя» у співпраці 
із офісом Координатора проектів ОБСЄ в (м. Харков, НЮУ 
імені Ярослава Мудрого, 24 травня 2017 р. 
6) Семінарі Харківського юридичного товариства: 

«Порівняльно-правові аспекти професійної етики правників. 
Питання доступу до юридичної професії в США» (доповідач 
проф. Джеймс Молітерно, Університет Вашингтона та  Лі 
(Лексінгтон, штат Вірджинія, США) 25 травня 2017 року (м. 
Харків, президія Національної академії правових наук 
України. 
7) Третьому тренінгу для адвокатів зі спеціалізованого 



курсу навчання з медичного права. (Харків, 24-25 червня 
2017 року, НААУ, Уповноважений ВРУ з прав людини, 
УФПД, у приміщенні НАПрНУ). 
8) Семінарі НААУ: Адвокатське розслідування. 
м. Харків, 13 вересня 2017 року. Харківське обласне 
управління юстиції.  
9) Семінарі НААУ з підвищення кваліфікації адвокатів 

Харківської області” (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого, 16 вересня 2017 року). 
10) У І Харківському міжнародному юридичному 
форумі «Право та проблеми сталого розвитку у 
глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 року 
(Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). 

11) У тренінгу “Сучасні інтерактивні методи викладання 
правової етики” (проф. Джеймс Молітерно, ун-т 
Вашингтон і Лі, США, Харків, НЮУ, 3-4 жовтня 2017 
року).  

12) На засіданні Харківського юридичного товариства. 
Тема: “Сучасні тенденції (концепції) у філософії права”. 
Доповідач: професор Б’ярн Мелвік (Квебек, Канада). 
Харків, НАПрНУ, 6 жовтня 2017 року. 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1) Шандула О. О. Особливості правового статусу 
прокурорів військових прокуратур /О. О. Шандула // Вісник 
НАПрНУ. – 2017. - № 1(88). - 173-181. (0,6 д. а.); 

2) Шандула О. О. Роль адвокатури в реалізації права 
особи на професійну правничу допомогу // О. О. Шандула // 
Вісник НАПрНУ. – 2017. - № 3(90). – С. 110-119. (0,6 д.а.).  

3) Шандула О. О. Проблеми створення компенсаторних 
механізмів в умовах обмеження представницької функції 
прокуратури /О. О. Шандула // Вісник Національної академії 
прокуратури України. – 2017. – №  4(50). – С. 29-35. (0,5 д.а.) 

4) Садловська Я. І., Шандула О. О. Деякі проблемні 
питання підтримання публічного обвинувачення прокурором 
в умовах реформування органів прокуратури 
/ Я. І. Садловська, О. О. Шандула // Актуальні проблеми 
судового права: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 
20 квітня 2017 р.) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – Т. 
1 – Х. : Право, 2017. – С. 130-133 (Власна доробка: 0,1 д.а.) 

5) Шандула О. О. Деякі особливості статусу військових 
прокурорів /О. О. Шандула // Матеріали ХІІ Всеукраїнської 
наукової конференції «Теорія та практика сучасної 
юриспруденції». – Х.: Асоціація випускників Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Харків: 
2017. – 449 с. (м. Харків, 20 травня 2017 р.); – С. 426-428 (0,2 
д.а.). 

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. 

Збірника тез наукових доповідей Всеукр. наук.-практ. 
конференції “Актуальні проблеми судового права”, 
присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна (м. 
Харків, 20 квітня 2017 р.). 

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 
закордонними 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. 

    1) Подяка ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого від 03.02.2017 р. “За 
багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-річчя кафедри 
організації судових та правоохоронних органів”; 
   2) Почесна грамота Харківської обласної організації 
Союзу юристів України від 02.02.2017 р. “За активну 
роботу в Союзі юритів України та вагомий внесок у 
розбудову правової держави, зміцнення законності і 
правопорядку і з нагоди 30-річчя кафедри організації 
судових та правоохоронних органів”; 
3) Подяка Ради адвокатів Харківської області від 
03.02.2017 р. “За сумлінну і плідну працю, спрямовану на 
захист конституційних прав громадян і зміцнення 
законності, відданість власній справі, високий 
професіоналізм та з нагоди 30-річчя кафедри організації 
судових та правоохоронних органів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого”. 
4) Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації у 
Національного юридичного ун-ту імені Ярослава Мудрого. 
5) Сертифікат про проходження тренінгу “Юридична 
етика” (проф. Ун-ту Вашингтон і Лі Джеймс Молітерно, 3-
6 жовтня 2017 року). 
5) Грамота за ІІІ місце у змаганнях з шахів з-поміж 
викладачів та співробітників Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, присвячених Дню 
Університету 

Звіт склав          
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від 5 грудня 2017 р. 


