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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

 
Кобрусєва Євгенія Анатоліївна – номінанта конкурсу “Молодий вчений року” (2020 р.). 

Доцент кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 

 

Номінації: 

67 «Право» (Блок 2); 

93 «Докторант року в галузі суспільних і гуманітарних наук» (Блок 3). 

Конкурсною комісією були підведені підсумки по номінації 67 «Право» та  93 

«Докторант року в галузі суспільних і гуманітарних наук» (протокол №8 від 23.09.2021 року), 

в які номінантка подала анкети – 31 серпня 2021 року.  

Методика оцінки "Блоку 2" для 32-75 та "Блоку 3" для 82-93 номінацій проводиться 

відповідно до додатку 2 та додатку 3 згідно ПОЛОЖЕННЯ про щорічний конкурс 

«Молодий вчений року» (Протокол № 6 від 11 березня 2021 року). 

Відповідно до Положення враховуються різні види робіт номінанта – публікації (статті, 

тези) у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus або WoS (на вибір 

номінанта), кількість цитувань публікацій номінанта, а також монографії, охоронні 

документи (патенти на винахід, промислові зразки, корисні моделі, авторські свідоцтва на 

об'єкти права інтелектуальної власності), участь у виконанні науково-дослідних 

робіт/розробок (держбюджетні, госпдоговірні, НФНД), підготовка кадрів вищої кваліфікації 

(захисти, опонування) та гранти на наукові дослідження (закордонні гранти) й  програми – за 

2020 рік (з 01.01.2020 по 31.12.2020 р.).  

Анкети по номінаціях додаються (додаток 1 та 2). 

 

Для верифікації наведених даних і з метою уникнення випадків академічної 

недоброчесності експерти, незважаючи на те, що при заповненні анкети номінанти не 

вказали посилання на бібліографічні дані публікацій, провели необхідну авторську 

ідентифікацію. Просимо зауважити, що ЕКСПЕРТИ КОРИСТУВАЛИСЯ ЛИШЕ 

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИМИ БАЗАМИ ТА САЙТАМИ ВИДАНЬ!   
По номінації 67 «Право» звернувся Експерт 1 до робочої групи Блоку 2 щодо ситуації, 

що в пані Кобрусєвої Євгенії Анатоліївни є декілька видів активності згідно поданої анкети, 

в тому числі праця: "Теорія, досвід та практика адміністративно-правового забезпечення 

права на мирні зібрання" (404 с.).  

Згідно підведених підсумків по анкеті номінантки з урахуванням вищезгаданої праці та 

відповідно до методики, повинна була набирати найбільшу кількість балів по номінації. 

Таким чином, даний пункт активності вносив значні корективи в розподілі балів номінації 67 

та 93. 

Тому робоча група вирішила уточнити бібліографічні дані щодо праці  – "Теорія, досвід 

та практика адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання" (13.09.2021 р.). 

Зобов’язання на себе взяв координатор блоку 2 – Маренков Олег Миколайович. 

До 22.09.2021 р. жодного підтвердження від номінанта на електронну скриньку 

Організатора конкурсу чи іншим способом по вищезгаданій праці Оргкомітет, Конкурсна 

комісія та експерти не отримали. Тому робоча група з метою об’єктивності підведення 

підсумків залучила додаткових експертів та направила анкету номінантки на експертизу для 

інших трьох експертів. 

 

Експертний висновок додаткової експертизи: 

Загальна кількість балів згідно підведення підсумків повністю відповідає сумі балів по 

попередній експертизі анкети номінантки  Кобрусєвої Євгенії Анатоліївни, а саме за 

пунктами методики: 



1. Загальна кількість публікацій за 2020 рік (на вибір науковця Scopus або WoS, не 

сумарний); 

5. Статті у фаховому виданні; 

6. Публікації у матеріалах міжнародної конференції; 

8. Участь у НДР (держбюджетні, госпдоговірні, НФНД) як керівник/відповідальний 

виконавець. 

Висновок: частину інформації вказаної номінанткою в Анкеті експерти не змогли 

підтвердити (відшукати) у відкритих джерелах. 

Зокрема, праця  "Теорія, досвід та практика адміністративно-правового забезпечення 

права на мирні зібрання", яка вказується як монографія, розміщується на сайті: 
https://jurkniga.ua/teoriya-dosvid-ta-praktika-administrativno-pravovogo-zabezpechennya-

prava-na-mirni-zibrannya/ 

 

 

 
 

Однак, в анотації праці вказано, що це підручник. 

Виходячи з понять, що:  

Монографія – наукове книжкове видання певного дослідження однієї проблеми або 

теми, що належить одному чи декільком авторам. 

Підручник – книга, за якою вивчають навчальний предмет. 

 

Висновок: експерти зійшлися на позиції зарахувати всі види активності 

номінантки Кобрусєвої Є.А., крім видання, яке не може бути зараховане як 

монографія. 

https://jurkniga.ua/teoriya-dosvid-ta-praktika-administrativno-pravovogo-zabezpechennya-prava-na-mirni-zibrannya/
https://jurkniga.ua/teoriya-dosvid-ta-praktika-administrativno-pravovogo-zabezpechennya-prava-na-mirni-zibrannya/
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82


Додаток 1 

Анкета Кобрусєвої Є.А., номінація 67 «Право» (Блок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Анкета Кобрусєвої Є.А., номінація 93 «Докторант року в галузі суспільних і 

гуманітарних наук» (Блок 3) 

 

 
 

 

 
 

 


