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1. Прізвище, ім’я по батькові - Бережний Олександр Іванович. 

2. Вчене звання, посада - кандидат юридичних наук. асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково – дослідної роботи – Проблема 

перевірки доказів отриманих за результатами проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій (1. 5 д. а.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково дослідної роботи - Проблема 

перевірки доказів отриманих за результатами проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій (1. 5 д. а.). 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – полягає у висвітлені 

проблемних питань перевірки доказів, отриманих при проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

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

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

приймав участі у підготовці законопроектів. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно – правових актів – Зауваження та пропозиції до проекту  

Закону України « Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо покращення доступу громадян до правосуддя» 

(реєстраційний номер 6126 від 01.10.2021). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України - не є 

консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих органів державної влади - не є 

консультантом інших вищих  державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 
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6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів - не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів  Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих  судів України – не розробляв. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

- прочитано дві лекції співробітникам СБУ;. 

6.5. Підготовка  відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не 

готував. 

7. Чи 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) . 

Міжнародна науково – практична конференція «Законодавче забезпечення 

діяльності Бюро економічної безпеки України», м. Харків, 17 травня 2021 року. 

III Харківський кримінальний процесуальний полілог «Кримінальний процес: 

сучасний вимір та проспективні тенденції», присвячений 90-річчю з дня 

народження академіка Юрія Михайловича Грошевого, м. Харків, 10 листопада 

2021 року. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.). 

9.1. Вказати публікації з зазначенням вихідних даних у науко метричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

9.2. Бережний. О. І., Змагальність та доказування на досудовому розслідуванні 

під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду 

скарги слідчим суддею // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: 

«Юридичні науки».- 2021.- 16(116). 
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Бережний О. І. Проблеми доказування у кримінальних провадженнях щодо 

окремих категорій осіб // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: 

«Юридичні науки».- 2021.-17 (117).  

Бережний О. І., Кунченко А. А. Зміна обвинувачення прокурором в суді першої 

інстанції // Юридичний науковий електронний журнал.- 2021.-10. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених рад – не є членом. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не готував. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не здійснював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не 

приймав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не 

приймав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 

 

 

Асистент кафедри 

кримінального процесу                                                             О. І. Бережний  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  «____» ___________р. № _____ 

 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу                                                   О. В. Капліна                                              


