
Основні опубліковані праці: 

І. Монографії 

1) «Скарга на бездіяльність слідчого/прокурора в порядку статті 303 КПК України – 

реальний вплив чи фікція?». - Проблеми правового регулювання відповідальності 

органів державної влади за порушення прав громадян. Колективна монографія. 

Колектив авторів. НАУ. Київ. 2021. 130с. - С. 82-88. 

ІІ. Статті 

1) «Повідомлення про підозру: проблеми прийняття процесуального рішення». – 

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право 2(51) 2019. Київ 2019. - С. 180-187 

2) «Недооцінене значення та статус спеціаліста на стадії досудового розслідування». – 

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право 2(55) 2020. Київ 2020. - С. 196-202 

ІІІ. Тези 

1) У збірнику «Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі», складеному за 

результатами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 1 березня 2019 

року, на тему «Процесуальний статус свідка на стадії досудового розслідування» – 

Київ 2019. – 394с. – с. 355-358 

2) У збірнику «Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації 

суспільства», складеному за результатами Х Міжнародної науково-практичної 

конференції, Київ 28 лютого 2020 року, на тему «Неврегульованість питання порядку 

та фіксації місця події» – Київ 2020. – 456с. – с. 430-432 

3) У збірнику складеному за матеріалами ІІІ Міжнародного молодіжного наукового 

юридичного форуму, Київ 14-15 травня 2020 року, на тему «Законність проведеної 

експертизи експертами НДЕКЦ» – Київ 2020. - 384с. – с. 279-281 

4) У збірнику «Аеро 2020. Повітряне і космічне право», складеному за результатами 

Матеріалів Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів, Том І, Київ 20 

листопада 2020 року, на тему «Щодо моменту виникнення небезпеки руху на 

автомобільному транспорті» - Київ 2020. – 286 с. – с. 222-223 

5) У збірнику «Сучасне право в епоху соціальних змін», складеному за Матеріалами ХІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, Том І, Київ 26 лютого 2021 року, на 

тему «Обов'язкова участь прокурора як перешкода розгляду скарг на ухвали слідчих 

суддів» - Київ 2021. – 368 с. – с. 343-344 

6) У збірнику за Матеріалами ІV Міжнародного молодіжного наукового юридичного 

форуму, Том І, Київ 20-21 травня 2021 року, на тему «Поняття доведеності винуватості 

особи поза розумним сумнівом» - Київ 2021. – 392 с. – с. 267-268 

 


