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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по батькові – Шандула Олександр Олексійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.ю.н., доцент, доцент кафедри адвокатури 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Проблеми розвитку 

інституту безоплатної правничої допомоги адвокатури на сучасному етапі розвитку 

Української держави», – 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Проблеми розвитку 

інституту безоплатної правничої допомоги адвокатури на сучасному етапі розвитку 

Української держави» – 0,7 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): 

наукова стаття. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
     Сформовані науково обґрунтовані пропозиції щодо необхідності збереження «адвокатської 

монополії» на представництво інтересів осіб у судах. 

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

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

нормативно-правових актів. – Не готував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. – Не працював. 

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

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. – Не 

працював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. – Проводив узагальнення практики надання безоплатної 

правової допомоги у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях. 

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

органів. – Не готував. 

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

Конституційного Суду України. – Не готував. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. – Не читав. 

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

самоврядування, організацій та громадян. – Не готував. 

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) У засіданні круглого столу «Дисциплінарна відповідальність та захист прав адвокатів в 

адміністративному судочинстві» (м. Київ, 6 грудня 2019 року, організатор – Центр 

дослідження проблем адміністративної юстиції Київського регіонального центру 

НАПрНУ)  

2)  «У засіданні круглого столу «Медіація в кримінальних справах. Співпраця адвоката та 

медіатора в процесі» (13 лютого 2020 року, організатор – Правовий клуб 

«PRAVOKATOR» у співпраці з  Центром Права та Посередництва/Center for Law & 

Mediation та Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській 

областях); 
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3) у Вебінарі «Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики. 

Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги та 

гонорарні питання» (20.02.2020 р., Національна асоціація адвокатів України, м. Київ); 

4) у Вебінарі «Оподаткування адвокатської діяльності» (20.02.2020 р., Національна 

асоціація адвокатів України, м. Київ); 

5) у Вебінарі: «Зняття запиту клієнта: практика ефективного інтерв’ювання на першій 

зустрічі» (01.03.2020 р., Національна асоціація адвокатів України, м. Київ); 

6)  у Вебінарі «Касаційні фільтри у цивільних справах: плюси та мінуси останніх 

законодавчих змін» (14.05.2020 г., Національна асоціація адвокатів України, м. Київ);  

7) У міжнародній дискусії на тему: «Правове регулювання незалежної професійної 

діяльності адвоката в Україні». Захід проводили спільно НААУ та Міжнародна комісія 

юристів (МКЮ) в режимі онлайн (18 вересня 2020 року з 10:00 – 14:00, Національна 

асоціація адвокатів України). 

8)  у роботі платформи «Забезпечення правопорядку в умовах коронакризи» (23-
24 вересня 2020 року в рамках проведення IV Харківського міжнародного 
юридичного форуму, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м. Харків); 

9)  у роботі круглого столу в режимі відеоконференції «З’ясування думки дитини: 

нормативне врегулювання, судова практика та психологічний аспект» (05.10.2020 р. 

15:00-18:30. Організатор заходу: Національна асоціація адвокатів України. 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

1) Шандула О. О. Адвокатська монополія: національні тенденції та зарубіжний досвід 

/ О. О. Шандула //Часопис Київського ун-ту права. 2020. № 3. С. 48-54. (0,7 друк. 

арк.) 

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

Scopus, Web of Science. – Не було. 

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

даних. – Не було. 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – Не був. 

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

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). – Не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. – Співпрацюю з «Deutsch-Ukrainische 

Juristenvereinigung e.V. (DUJV) (Німецько-Українським об’єднанням юристів (м. Гамбург, 

ФРН). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – Не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – Не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
Сертифікат про підвищення кваліфікації за 2020 рік, виданий Центром акредитації ВША 

НААУ 10.08.2020 року. 

 

Шандула О.О. _____________ 
 

 

Звіт обговорений на затверджений на засіданні кафедри адвокатури протокол №  5 від 07.12. 2020 р. 

 

 

 

https://unba.us17.list-manage.com/track/click?u=24cc9c6aad1d08dba87391212&id=785375b621&e=9d75fa71ac
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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