
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2019РІК 
 

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, 3,4 друк.арк.  

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

Розділ навчального посібника, статті, тези наукових доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 

Надання адвокатами якiсної правової допомоги: проблеми та 
сучасний стан. 
 

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 

Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні 
судді Верховного Суду Мартинюк Н.М. (щодо відкриття 
дисциплінарної справи щодо адвоката) 

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 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) 

1. Актуальні проблеми судового права: матеріали круглого 
столу, присвяченого 70-річчю з дня народження члена-
кореспондента Національної академії правових наук України 
професора Івана Єгоровича Марочкіна, 10 січня 2019 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 
2. ХІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Закарпатські правові читання», 11-12 квітня 2019 р., м. 
Ужгород. 
3. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 
розвитку», 16 травня 2019 р., м. Харків. 
4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми судового права» присвячена 70-річчю з дня 
народження профессора Івана Єгоровича Марочкіна,, 31 
травня 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків. 
5. Всеукраїнська студентська конференція «Реформа 
прокуратури: здобутки та прорахунки», Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26 
листопада 2019 р., м. Харків 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2019 р. 

Навчальні посібники: 
1. Правові основи судового адміністрування та 

судової діяльності: навчальний посібник /Л.М. Москвич, О.О. 
Овсяннікова, А.В. Іванцова та ін. – Харків : «Право», 2019. – 
396 с. ( 1,1 др. арк.) 



робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
1. Medical error and liability for it in some post-soviet 

countries (Belarus,Kazakhstan, Moldova, Ukraine) / Wiadomosci 
Lekarskie 2019 / 05, tom LXXII, nr 5 cz I (p. 877-882)(у 
співавторстві), (1 друк.арк.) 

2. Аналіз судової практики різних країн, щодо 
лікарської помилки і відповідальність за неї в Україні./ 
Закарпатські правові читання. Матеріали ХІ Міжнародної 
науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р., м. 
Ужгород ) Ужгородський національний університет; За заг. 
ред. О.Я. Рогача, Я. В. Лазура, М.В. Савчина. Ужгород: РІК-
У, 2019. с. 301-307 (0,5 друк.арк.). 
Тези: 
1. Міжнародно – правовий захист прав адвокатів. / Актуальні 
проблеми судового права : матеріали круглого столу, 
присвяченого 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна 
(Харків, 10 січ. 2019 р.) / редкол.: А. П. Гетьман, Л. М. 
Москвич, І. В. Юревич та ін. – Харків : Право, 2019. – с. 31-33, 
(0,2 друк.арк.) 
2. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання 
якісної правової допомоги. / Адвокатура України: сучасний 
стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-річчя створення 
Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді) 
: матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 
2019 р.) / редкол.: Т.Б. Вільчик (голова) та ін. – Харків: Право, 
2019. -  С. 82-84 (0,3 друк.арк.). 
3. Визначення поняття якісної правової допомоги через 
призму її складових. / Актуальні проблеми судового права : 
матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. 
проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.) / редкол.: Л. 
М. Москвич та ін. – Харків : Право, 2019. – с. 85-89 (0,3 
друк.арк.). 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, 
WebofScience 

Web of Science 
Medical error and liability for it in some post-soviet countries 
(Belarus,Kazakhstan, Moldova, Ukraine) / Wiadomosci Lekarskie 
2019 / 05, tom LXXII, nr 5 cz I (p. 877-882), (1 друк. арк.) 

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

- 

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

- 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

- 



12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів були 

- 

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

Відгук на автореферат дисертації Лакатош Н. Й. на тему 
«Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в Україні» 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 
адвокатура 

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. 

Почесна грамота Союзу юристів України за активну роботу в 
Союзі юристів України та вагомий особистий внесок в 
розбудову правової держави, зміцненні законності і 
правопорядку 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 4 від 09 грудня 2019 р. 
 
 
 
Звіт склав   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
Перелік видів наукової роботи   

доцента кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 
Іванцової Альони Вікторівни 

 
№ 
з/п Назва виду роботи Години 

1 

Scopus  
1. Medical error and liability for it in some post-soviet countries (Belarus,Kazakhstan, 
Moldova, Ukraine) / Wiadomosci Lekarskie 2019 / 05, tom LXXII, nr 5 cz I p. 877-882 
(Співавтори Горностай О.В., Михайліченко Т.В.) 

83 

7 
 Правові основи судового адміністрування та судової діяльності: навчальний 
посібник /Л.М. Москвич, О.О. Овсяннікова, А.В. Іванцова та ін. – Харків : «Право», 
2019. – 396 с 

55 
 
 

15 

1. Міжнародно – правовий захист прав адвокатів. / Актуальні проблеми судового 
права : матеріали круглого столу, присвяченого 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. 
Марочкіна (Харків, 10 січ. 2019 р.) / редкол.: А. П. Гетьман, Л. М. Москвич, І. В. 
Юревич та ін. – Харків : Право, 2019. – с. 31-33 
2. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правової 
допомоги. / Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 
145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному 
суді) : матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / редкол.: 
Т.Б. Вільчик (голова) та ін. – Харків: Право, 2019. -  С. 82-84  
3. Визначення поняття якісної правової допомоги через призму її складових. / 
Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-річчю 
з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.) / редкол.: Л. М. 
Москвич та ін. – Харків : Право, 2019. – с. 85-89  

60 

16 

Відгук на автореферат дисертації Лакатош Н. Й. на тему «Організаційно-правові 
основи ювенальної юстиції в Україні» подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 
адвокатура. 

30 

17 

Керівництво студентською науковою роботою студентів з підготовки тез 
доповідей на конференцію:  
3. Круглий стіл «Актуальні проблеми судового права» присвячений 70-річчю з дня 
народження члена-кореспондента Національної академії правових наук України 
професора Івана Єгоровича Марочкіна, 10 січня 2019 року. 
 
1.Луцюк К.Л. – студент 6 курсу 4 групи, Інституту підготовки кадрів до органів 
юстиції України, «Сучасний етап розвитку інституту безоплатної правової 
допомоги». 
2.Цикало А.О. – студент 1 курсу 16 групи, Інституту прокуратури та кримінальної 
юстиції, «Прокуратури в системі органів державної влади» 
3.Юров В.А. – студент 6 курсу 4 групи, Інституту підготовки кадрів до органів 
юстиції України, «Реформа адвокатури: посилення гарантій чи обмеження прав 
адвоката». 
 

240 



Всеукраїнська студентська конференція «Реформа прокуратури: здобутки та 
прорахунки» (до 5-річчя прийняття Закону України «Про прокуратуру») 26 
листопада 2019 р. 
 
1. Нестеренко І. В. – студент , 3 курс, 3 групи Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України, «Проблема реалізації функції нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень» 
2. Сиротин І. П. – студент 3 курсу, 4 групи, Інституту підготовки кадрів для  
органів юстиції України, «Військова прокуратура в Україні в умовах сьогодення» 
3. Ткаченко Т. О. – студент 3 курсу 1 групи,  Інституту підготовки кадрів до 
органів юстиції України, «Психологічний портрет прокурора у взаємовідносинах з 
адвокатом» 
4. Троян В. С. – студент 3 курсу 4 групи, Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України, «Кадрове перезавантаження прокуратури як головна мета 
нового закону: перспективи та недоліки» 
5. Бережна В. Р. – студентка 3 курсу, 3 групи, Інституту підготовки кадрів до 
органів юстиції України, «Порівняльний аналіз інституту приватних виконавців 
України та зарубіжних країн» 
6. Зеленська К. С. – студентка 3 курсу 3 групи, Інституту підготовки кадрів 
для органів юстиції України, «Питання щодо реформування нотаріату в Україні» 
7. Мартинів Н. А., Гладченко М. Є. – студенти 3 курсу 4 групи, Інституту 
підготовки кадрів для органів юстиції України, «Якість надання безоплатної 
правової допомоги» 
8. Скрипник Р. В. - студент 3 курсу, 3 групи, Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України, «Історико-правовий аналіз розвитку інституту пробації в 
Україні та зарубіжний досвід» 
9. Сорокопуд А. М. –  студента 3 курсу 4 групи, Інституту підготовки кадрів 
для органів юстиції України, «Адвокатська монополія в Європі» 

20 
ВСУ, Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні судді 
Верховного Суду Мартинюк Н.М. (щодо відкриття дисциплінарної справи щодо 
адвоката) 

50 

 Всього 518 
годин 

 
 


