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1. Прізвище, ім’я та по бать-
кові 

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 розвит-
ку Української держави,1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично ви-
конаної науково-
дослідницької роботи 

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

4.1. Форми впровадження вико-
наних НДР (розділи моног-
рафії, підручника, навчаль-
ного посібника, наукові 
статті, тези наукових допо-
відей та повідомлень та ін.) 

Розділ навчального посібника статті, тези  

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 

Досліджувалися питання функціональной компетенції 
прокуратури Республіки Казахстан на сучасному етапі та 
проведення порівняльно-правового дослідження відносно 
функцій прокуратури України; проведено порівняльно-
правовий аналіз забезпечення права особи на безоплатну 
правову допомогу в Республіці Казахстан, а також вивчено 
досвід останньої, який може бути корисним для удоскона-
лення системи безоплатної правової допомоги в Україні, яка 
набуває важливої ролі в сфері захисту прав людини та гро-
мадянина в зв’язку із позбавленням прокуратури здійснюва-
ти представництво громадянина в суді. 

5. Участь у розробці законо-
проектів та проектів інших 
нормативних актів 

Не брав участі. 

5.1. Участь у підготовці законо-
проектів (кодексів та інших 
законів) 

Не брав участі. 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) про-
ектів законів та інших нор-
мативних актів 

Не рецензував. 

5.3. Робота консультантом комі-
тетів Верховної Ради Украї-
ни 

Не працював. 

5.4. Робота консультантом ін-
ших вищих та державних 
органів влади  

Не працював. 

6. Зв’язок з практикою 1. Постійно надавав правову допомогу громадянам: усні та 
письмові консультації з правових питань у співпраці з Цент-
ром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
Луганській і Харківській областях, а також Першим Харків-
ським центром з надання безоплатної вторинної правової 



допомоги, здійснював захист і представництво громадян у 
суді у цивільних і адміністративних справах та кримінальних 
провадженнях. 

2. Готував письмові відповіді на запити громадян на сторі-
нках в Інтернеті, які розміщував на сайті: 
http://www.freelawyer.ua/user/1460/4#vkladki, та 
http://www.9111.ru. 

6.1. Проведення узагальнень 
практики застосування за-
конодавства та проведення 
інших соціологічних дослі-
джень 

Не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних за-
писок до судових, правоза-
стосовних та інших держав-
них органів 

Не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму Верхов-
ного Суду України та їх ре-
цензування 

Не брав участі. 

6.4. Прочитані лекції практич-
ним працівникам 

Не читав 

6.5. Підготовка відповідей (ви-
сновків) на запити органів 
державної влади та місцево-
го самоврядування, органі-
зацій та громадян 

Не готував. 

7. Чи ви є депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого 
самоврядування (в тому чи-
слі робочих та дорадчих) 

Ні не є депутатом. 

8. Участь у конференціях, се-
мінарах (вказати повну на-
зву конференції, дату та 
місце проведення) 

1) ХІ конф. школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого. (грудень 2017 року, м. Харків: НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого);  
2) Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми 
адвокатури» (14 грудня 2017 року, м. Харків: НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого; 
3) Круглий стіл «Шляхи усунення дискримінації у сфері 
реєстрації фактів народження та смерті осіб на окупованих 
територіях України» (16 січня 2018 року у Харківському 
медіацентрі «ВРЕМЯ» (вул. Сумська, 72, 2-й пов.). 
Організатори: ГО «Центр правових та політичних 
досліджень «СІМ» у партнерстві з Українською 
Гельсінською спілкою з прав людини. На Харківщині захід 
проведено за організаційної підтримки ГО «Центр правових 
та політичних досліджень «ДУМА».); 
4) Семінар “Новели цивільного процесуального кодексу” 
(18 січня 2018 року, м. Харків, Рада адвокатів Харківської 
області НААУ); 
5) семінар “Використання законодавства про державний 
нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності при 
захисті інтересів клієнта – суб’єкта підприємницької 



діяльності” (22 лютого 2018 р., м. Харків, Рада адвокатів 
Харківської області НААУ); 
6) Круглий стіл: «Новели Цивільного процесуального 
кодексу» (Відділення НААУ в Харківській області, НЮУ, 
30 березня 2018 р.); 
7) Міжнародний наук.-практ. конференція “Актуальні 
проблеми судового права”, 23 квітня 2018 р., м. Харків, 
організатор: кафедра ОСПО Нац. юрид. ун-ту імені 
Ярослава Мудрого і кафедра правосуддя Чернівецького нац. 
ун-ту імені Юрія Федьковича; 
8) Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів за темою: 
“Інформаційна безпека в адвокатській практиці”, 20 серпня 
2018 р., м. Харків, «Харків Palace. Організатори: 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 
Харківської обл. спільно з Інститутом права, технологій та 
інновацій (ILTI) та ГО “Комітет захисту професійних прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності”. 

9) Наук.-практ. конф. 18-19 жовтня 2018 р.,  «Сучасні 
виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні». 
м. Чернівці, кафедра  процесуального права ЧНУ ім. 
Ю. Федьковича. 
10) VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Адвокатура: минуле, 
сучасність та майбутнє», 17 листопада 2018 р. – Одеса: НУ 
«ОЮА». 

9. Видавнича діяльність (мо-
нографія, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2018 
р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1) Шандула О. О. Адвокатура як один із компенсатор-
них механізмів в умовах обмеження представницької функ-
ції прокуратури / О. О. Шандула // Актуальні проблеми ад-
вокатури: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 
грудня 2017 року) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – 
Т. 1. – Х.: Вид-во “Юрайт”, 2018. – С. 84-86. (0,2 д. а.)  
2) Шандула О. О. Забезпечення якості навчального про-
цесу: постановка питання / О. О. Шандула // Методика, ди-
дактика та освітні практики. Частина І: тези доповідей та по-
відомлень учасників ХІ конференції школи педагогічної 
майстерності Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого / за заг. ред. В. В. Комарова. – Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – С. 170-172 
(0,2 д. а.). Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/SBORNIKI_2018/school
_XI-1-2017.pdf  
3) Шандула О. О. Шодо визначення поняття “Міжнаро-
дних стандартів організації та діяльності адвокатури” 
/ О. О. Шандула //Актуальні проблеми судового права: Мат. 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2018 р.), / 
редкол. Л. М. Москвич та ін. – Харків: Право, 2018. – 
С. 163-165. – (0,2 д. а.). 
4) Шандула О. О. Досвід Казахстану у забезпеченні пра-
ва особи на безоплатну правову допомогу / О. О. Шандула // 
Вісник Асоціації кримінального права України. – 2018. – № 
1(10). (0,5 д.а.) Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://nauka.nlu.edu.ua/wp 
content/uploads/2018/07/17_Shandula.pdf. 
5) Шандула О. О. Функції та компетенція прокуратури 
республіки Казахстан // Науковий вісник Херсонського 



державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2018. 
– Вип. 2. – Том 2. – С. 152-155. (0,5 д. а.). Електронний ре-
сурс. Режим доступу: 
http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo02/part_2/35.pdf  
6) Організація судових та правоохоронних органів : 
навч. посіб. : у 2 ч. / Т. Б. Вільчик, П. М. Каркач, А. В. Лап-
кін та ін.; за ред. Л. М. Москвич. – 2-ге вид., перероб. і до-
пов. – м. Харків : Право, 2018. – 370 с. (власний доробок – 
0,5 д.а.); 
7) Шандула О. О. Короткий аналіз забезпечення права 
особи на безоплатну правову допомогу в Україні та Респуб-
ліці Казахстан / О. О. Шандула  // Сучасні виклики та акту-
альні проблеми судової реформи в Україні: Мат. міжнар. 
наук.-практ. конф. (Чернівці, 18 – 19 жовтня 2018 р. [ред-
кол.: О.В. Щербанюк (голова) А. С. Цибуляк-Кустевич (від-
пов. секр.) та ін.]. – Чернівці, 2018. – С. 252-255. (0,3 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазна-
ченням вихідних даних, у 
науко метричних базах да-
них Scopus, Web of Science 

- 

9.2. Вказати публікації, з зазна-
ченням вихідних даних, у 
інших наукометричних ба-
зах даних 

- 

10. Чи являєтесь членом редак-
ційної колегії якого-небудь 
видання? 

Ні . 

11. Вказати членом якої спеціа-
лізованої вченої ради ви є? 

Ні. 

12. Опонентом яких дисерта-
ційних захистів були? 

Не був. 

13. Підготовка відгуків на авто-
реферати (окремо доктор-
ські, окремо кандидатські). 

Не готував. 

14. Чи були у звітному році ла-
уреатом/стипендіатом (вка-
зати повну назву стипендії/ 
премії)? 

Не був. 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями. 

Не здійсював. 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з облдержадмініс-
трацією. 

Не брав участі. 

17. Участь у наукових дослі-
дженнях на госпрозрахун-
ковій основі. 

Не брав участі. 

18. Які інші відзнаки чи нагоро-
ди отримали у звітному році 

Не отримував 

 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 06 грудня 2018 р. 
 
Звіт склав                                                                                                  
  


