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КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2017 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Ковальова Яна Олександрівна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, асистент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Шляхи підвищення ефективності інституту відмови прокурора від 
підтримання державного обвинувачення та зміни обвинувачення в 
суді 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Шляхи підвищення ефективності інституту відмови прокурора від 
підтримання державного обвинувачення та зміни обвинувачення в 
суді 3,5 д.а. 

4.1. Форми впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, 
навчального посібника, 
наукові статті, тези 
наукових доповідей та 
повідомлень  та ін.) 

Навчальний посібник, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у 
досліджені теоретичних і практичних проблем підвищення 
ефективності  інституту відмови від підтримання публічного 
обвинувачення в суді.  

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів 

- 

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

- 

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

- 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

- 

6. Зв'язок з практикою Участь у роботі комісії з рецензування та прийняття 
матеріалів практики студентів 4-го курсу 

6.1. Проведення узагальнень 
практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

- 

6.2. Підготовка доповідних 
записок до судових, 
правозастосовних та інших 
державних органів 

- 



6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму 
Верховного Суду України 
та їх рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

- 

6.5. Підготовка відповідей 
(висновків) на запити 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
організацій та громадян 

- 

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

- 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (вказати повну 
назву конференції, дату та 
місце проведення) 

       Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми судового права» (20 квітня 2017 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків ) 
       24 травня 2017 р. експертне обговорення 
«Спеціалізований антикорупційний суд: найкращі світові 
практики та перспективи створення в Україні», 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 
    3-6 жовтня 2017 р. участь у Харківському міжнародному 
юридичному форумі, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1. Організація судових та правоохоронних органів: 
навч.посіб.з підготовки до іспиту / уклад.: О.Ю. Дудченко, 
А.В. Іванцова, Ю.І. Крючко та ін.; відп.ред.: О.О. 
Овсяннікова, І.В. Юревич.- Х.: Право, 2017.-С. 151-164;200-
211 (1,2 д.а.) 

2. Літопис кафедри організації судових та 
правоохоронних органів (1987-2017) / редкол.: Л. М. 
Москвич (голова) та ін. – Х. : право, 2017. – 76 с. : іл. (1,4 
друк.арк.) 

3.  «Субсидіарне обвинувачення» - альтернативний 
інститут при трансформації обвинувачення в суді // 
Актуальні проблеми судового права: матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича 
Марочкіна  (Харків, 20 квіт. 2017 р.) : у 2 т. / редкол.: Л. М. 
Москвич (голова) та ін. – Т. 1. – Харків: Право, 2017. – 258 
с.- С. 74-77 (0,3 д.а.) 

4.  Аборт як комплексна проблема сьогодення в 
Україні// Журнал «Юрист  України», 2017 р.  (стаття в 
редакції) (у співавторстві, особистий доробок 0,3 д.а.) 

5. Практичне заняття як одна з форм навчального 
процесу у вищий школі // Сучасні практики вищої 
юридичної освіти та педагогіки [тези доповідей учасників Х 
конференції школи педагогічної майстерності Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого]. –  
Харків: Нац.юрид.ун-т. імені Ярославав Мудрого, 2016. – С. 
73-76 (0,3 д.а.) 



6. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
"Практика адвокатури" [Електронний ресурс] : галузь знань 
0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень 6.030401 
"Правознавство" для студ. I курсу (магістратура) денної 
форми навч. Ф-ту адвокатури / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого ; уклад.: Л.М. Москвич, Т. Б. Вільчик, А. В. 
Іванцова, Я. О. Ковальова, О.О. Шандула, О.М. Овчаренко - 
Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2017. - 40 с. (0,8 друк. арк.) у 
співавторстві, особистий доробок 0,1 д.а.) 

7.  Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
"Теорія адвокатури" [Електронний ресурс] : галузь знань 
0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень 6.030401 
"Правознавство" для студ. I курсу (магістратура) денної 
форми навч. Ф-ту адвокатури / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого ; уклад.: Л.М. Москвич, Т. Б. Вільчик, А. В. 
Іванцова, Я. О. Ковальова, О.О. Шандула, О.М. Овчаренко - 
Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2017. - 40 с. (0,8 друк. арк.) у 
співавторстві, особистий доробок 0,1 д.а.) 

8. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
"Безоплатна правова допомога" [Електронний ресурс] : 
галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень 6.030401 
"Правознавство" для студ. I курсу (магістратура) денної 
форми навч. Ф-ту адвокатури / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого ; уклад.: Л.М. Москвич, Т. Б. Вільчик, А. В. 
Іванцова, Я. О. Ковальова, О.О. Шандула, О.М. Овчаренко - 
Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2017. - 30 с. (0,5 друк. арк.) у 
співавторстві, особистий доробок 0,1 д.а.)    

Роботи, по яких виступала упорядником:  
1. Каркач П. М. Вибрані праці / П. М. Каркач 

[упоряд.: А.В. Лапкін, Я.О. Ковальова, Ю.О. Рємєскова; відп. 
за вип. А.В. Лапкін]. – Х.: Право, 2017. – 592 с. (37 д.а.)    

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicus та інш. 

- 

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

     Член редакційної колегії науково-популярного видання 
«Літопис кафедри організації судових та правоохоронних 
органів (1987-2017)».  Харків, 2017 
      Член редакційної колегії збірника матеріалів 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми судового права», у двох томах. Харків, 2017 
    Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-
практичної конференції ““ААККТТУУААЛЛЬЬННІІ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ААДДВВООККААТТУУРРИИ””,,  
ЯЯККАА  ММААЄЄ  ВВІІДДББУУТТИИССЬЬ  14 грудня 2017 р. у м. Харків 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

- 



12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

- 

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

- 

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

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

- 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

- 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які інші відзнаки чи 
нагороди отримали у 
звітному році. 

      Подяка ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну працю та з 
нагоди 30-річчя кафедри організації судових та 
правоохоронних органів 
     Почесна грамота від Харківської обласної організації 
Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів 
України та вагомий особистий  внесок у розбудову правової 
держави, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди 
30-річчя кафедри організації судових та правоохоронних 
органів 
    Подяка господарського суду Харківської області за плідну 
співпрацю, з нагоди відзначення 30-ї річниці утворення 
кафедри організації судових та правоохоронних органів 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від  5 грудня 2017р. 
 
         
 Звіт склав   
                                                                                  


