
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2018 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Іванцова Альона Вікторівна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Діяльність адвокатури на сучасному етапі 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Діяльність адвокатури на сучасному етапі 8,15 друк. арк. 

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

Навчальні посібники, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у 
досліджені теоретичних і практичних проблем стажування 
як необхідної умови для набуття особою права на здійснення 
адвокатської діяльності в Україні та країнах ЄС: 
порівняльний аналіз 

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) 

      Актуальні проблеми адвокатури: Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Харків, 14 грудня 2017 р.)  
      Актуальні проблеми судового права: матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.) 
      01 червня 2018 р. зустріч з Головою Конституційного 
Суду України Шевчуком С.В. та суддею Конституційного 
Суду України Городовенком В.В. на якій обговорювались 
проблеми щодо запровадження конституційної скарги та 
проведення судової реформи в Україні 
       25-28 вересня 2018 р. ІІ Харківський міжнародний 
юридичний форум, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
         Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 
реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(18-19 жовтня 2018  р.). – Чернівці, 2018. 
         VIII Міжнародна науково-практична конференція 
«Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє» - м. Одеса, 17 
листопада 2018 р. – 822 с. 

 9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

     Навчальні посібники: 
  1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни "Адвокатська 
деонтологія " [Електронний ресурс] : галузь знань 08 
"Право", спеціальність 081 "Право" для студ. І курсу 
(магістратура) денної форми навч. факультету Адвокатури / 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Л. М. 
Москвич, Т. Б. Вільчик, А. В. Іванцова, О. М. Овчаренко. - 
Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 38 с. 
(0,5 друк. арк.) 

 2. Основи адвокатської діяльності (питання-відповіді до 
комплексного іспиту): навч. посіб. / А.В. Іванцова, Я.О. 
Ковальова. - Харків: «Юрайт», 2018. -150 с. (особистий 
доробок 2,75 д.а.). 

 3. Правові основи адміністрування у суді: навчальний 
посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. 
закладів /Л.М. Москвич, А.В. Іванцова, О.О. Овсяннікова та 
ін. – Харків: «Юрайт», 2018. - 254 с. (особистий доробок 1 
д.а.). 



 4. Організація судових та правоохоронних органів: навч. 
посіб.: у 2 ч. / за ред.. Л. М. Москвич. – 2-е вид., перероб. і 
допов. – Харків : Право, 2018 – 370 с. (розд. 9, підрозділи 
10.7 – 10.10 розд. 10.) (особистий доробок 2,4 д.а.) 
     Статті:   

 Стажування – як необхідна умова для набуття особою 
права на здійснення адвокатської діяльності в Україні та 
країнах ЄС: порівняльний аналіз / А.В. Іванцова // 
«Порівняльно-аналітичне право» № 6/2017 (від 03.04.2018). 
[Електронний ресурс].  – С. 387-389. (0.5 друк. арк.). 
     Тези: 

 1. Реформування адвокатури щодо фідуціарної діяльності 
адвоката / А.В. Іванцова // Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми адвокатури» - м. Харків – 
14 грудня  2017р. .) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. 
Т.1 – Х.: Вид-во «Юраи ̆т», 2018. – С.62-66. (0,3 друк. арк.). 

 2. Стажування – як необхідна умова для набуття особою 
права на здійснення адвокатської діяльності в Україні та 
країнах ЄС: порівняльний аналіз / А.В. Іванцова //  
Международный научно-практический правовой журнал 
«Legea si Viata» ("Закон и Жизнь") «особенности адаптации 
законодательства Молдовы и Украины к законодательству 
Европейского Союза» г. Кишинев, Республика Молдова 23–
24 марта 2018 г. – C 99-102, (0,3 друк. арк.).   
   3.  Проблемні аспекти взаємовідносин адвоката із судом  / 
А.В. Іванцова // Актуальні проблеми судового права: 
матеріали міжнар. наук.- практ. конф., (Харків, 23 квітня 
2018.) / редкол.: Л.М. Москвич, І.В. Юревич та ін. – Х. : 
Право, 2018.- С. 61-63.  (0,3 друк. арк.). 
   4.  Визначення поняття суддівський індемнітет: загальна 
характеристика та міжнародно-правовий аналіз / А. В. 
Іванцова  // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 
реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(18-19 жовтня 2018  р.). – Чернівці, 2018. – С. 22-25. (0,3 
друк. арк.). 
    5. Юридична освіта в Україні та передумови доступу до 
юридичної освіти в країнах світу / А. В. Іванцова // HIGNER 
EDUCATION INSTITUTIONS AS A MEDIUM FOR THE 
FORMATION OF A NEW GENERATION OF LAWYERS 
(June 11-15, 2018) – Sandomierz, 2018. – С48-52.(0.3 друк. 
арк.). 

  
9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, Web of 
Science 

 - 

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

 1. Стажування – як необхідна умова для набуття особою 
права на здійснення адвокатської діяльності в Україні та 
країнах ЄС: порівняльний аналіз / А.В. Іванцова // 
«Порівняльно-аналітичне право» № 6/2017 (від 03.04.2018). 
[Електронний ресурс].  – С. 387-389. (0.5 друк. арк.). 

 2. Стажування – як необхідна умова для набуття особою 
права на здійснення адвокатської діяльності в Україні та 



країнах ЄС: порівняльний аналіз / А.В. Іванцова //  
Международный научно-практический правовой журнал 
«Legea si Viata» ("Закон и Жизнь") «особенности адаптации 
законодательства Молдовы и Украины к законодательству 
Европейского союза» г. Кишинев, Республика Молдова 23–
24 марта 2018 г. (в редакції)  (0,3 друк. арк.). 
3.  Юридична освіта в Україні та передумови доступу до 
юридичної освіти в країнах світу / А. В. Іванцова // HIGNER 
EDUCATION INSTITUTIONS AS A MEDIUM FOR THE 
FORMATION OF A NEW GENERATION OF LAWYERS 
(June 11-15, 2018) – Sandomierz, 2018. – С48-52.(0.6 друк. 
арк.). 

  
10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-
небудь видання. 

Член організаційного комітету: 
Актуальні проблеми адвокатури: Всеукр. наук.-практ. конф. 
(Харків, 14 грудня 2017 р.) 
 

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. 

- 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 06 грудня 2018р. 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   


