
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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 1,9 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). Розділ 

підручника, навчального посібника, 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 та прогалин національного 

законодавства щодо відмови прокурора від обвинувачення та зміни 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 

нормативно-правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів 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). 1. Актуальні проблеми судового права: Круглий стіл, присвячений 70-річчю з дня 

народж.проф.І.Є. Марочкіна (Харків, 10 січня 2019 р.);  

2. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-річчя створення Ради 

присяжних повірених при Харківському окружному суді): Всеукр. наук.-практ. конф.: (Харків, 16 

травня 2019 р.); 

3. Актуальні проблеми судового права: Міжнародна конференція,  присвячена 70-річчю з дня 

народж.проф.І.Є. Марочкіна ( Харків, 31 травня 2019 р.);  

4.В рамках Ш Харківського міжнародного юридичного форуму 1) Майстер-клас «Феміністична 

методологія досліджень» (24 вересня 2019 р., з 15.00 до 17.00); 2) Круглий стіл «Медіація як 

глобальний тренд юридичної практики»( 25 вересня 2019 р.); 

5. Етика правника: Круглий стіл  (Харків, 21 листопада 2019 р.). 

6. Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи реформування української 

системи і міжнародний досвід». Організатори: Національний юридичний університет ім. 
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Ярослава Мудрого, Європейська мережа захисту прав в’язнів, Харківська правозахисна 

група. 26 квітня 2019 року, ЦК НЮУ , зала № 6. 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  

Навчальні посібники: 

1. Організація адвокатури та адвокатська діяльність: навч.посіб.для підгот.до комплекс. іспиту / 

[І.В.Назаров, Т.Б.Вільчик, О.М. Овчаренко та ін.].-Харків: Право,2019.-352 с. (особистий доробок 

2,3 д.а.);  

2. Організація та діяльність органів прокуратури України: навч.посіб. / П.М. Каркач, В.В. 

Кривобок, В.С. Бабкова та ін.; за ред. П.М. Каркача.-Харків: Право,2019.- 500 с. (особистий 

доробок 1,2 д.а.);  

3. Основи прокурорської діяльності: навч.посіб. до підгод. до держ. підсумк. атестації / [ О.О. 

Овсяннікова, І.О. Русанова, І.В.Юревич та ін.]-Харків: Право,2019.- 196 с. (особистий доробок 1 

д.а.); 

Тези: 

4. Критерії ефективності підтримання публічного (державного) обвинувачення// 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. 33- 36 (0,2 д.а.); 

5. Жіноча постать в адвокатурі // 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 травня 2019 р.) / редкол. : Т. Б. Вільчик (голова) 

та ін. – Харків:Право, 2019. С.- 93-95 (0,3 д.а.); 

6. Адвокатська етика як окремий вид етики правника //Етика правника: збірка тез доповідей і 

повідомлень учасників круглого столу  (21 листопада 2019 р.) /за ред. Т.Б. Вільчик, Я.О. 

Ковальової. Електронне видання. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. С. 65-67 

(0,2 д.а.) URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/SB_Etuka_pravnuka_2019.pdf 

Методична література: 

7. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Основи адвокатської діяльності» (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 

«Право», освітньо-кваліфікаційний рівень перший (бакалаврський) /Уклад.: Т. Б. Вільчик, І.В. 

Назаров,О.М. Овчаренко, О.О. Шандула, Я.О. Ковальова,Ю.О. Рємєскова Харків: Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2019.  70 с. (особистий доробок 0,5 д.а.). 

8. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Основи адвокатури» (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-

кваліфікаційний рівень перший (бакалаврський) /Уклад.: Т. Б. Вільчик, О.М. Овчаренко, 

О.О.Шандула, Я.О. Ковальова, Ю.О. Рємєскова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2019. 110 с. (особистий доробок 1 д.а.). 

9. Тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни «Теорія 

адвокатури» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», 

спеціальність 8.03040101 «Правознавство») для студентів І курсу магістратури денної та заочної 

форм навчання / Уклад.: Т. Б. Вільчик, О.М. Овчаренко, Я. О. Ковальова. Харків: Нац. юрид.ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2019. 27 с.(особистий доробок 0,5 д.а.) 

10. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Організація діяльності адвокатури» (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 

«Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий (магістерський) для студентів І курсу 

(магістратура) денної форми навчання Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України  
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/Уклад.: Т. Б. Вільчик, І.В. Назаров,О.М. Овчаренко, О.О. Шандула, Я.О. Ковальова,Ю.О. 

Рємєскова Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019.  53 с. (особистий доробок 1 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

Прийнято до друку: 

1. Ivan V. Nazarov, Olena M. Ovcharenko, Yana O. Kovalyova, Yulia O. Remeskova. 

Independence of an advocate in disciplinary proceedings: a comparative approach with a focus on 

Ukrainian experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, Issue  2(40), 

Spring 2019. – Загальний обсяг – 1,2 д.а. 

Journal of Advanced Research in Law and Economics is currently indexed 

in SCOPUS, EconLit, ProQuest, CEEOL, EBSCO, CABELL'S Directories and REPEC databases. 

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

даних. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 1) Член організаційного 

комітету та редакційної колегії: 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 травня 2019 р.) / редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) 

та ін. – Харків: Право, 2019. – 444 с. 

2) Етика правника: збірка тез доповідей і повідомлень учасників круглого столу  (21 листопада 

2019 р.) /за ред. Т.Б. Вільчик, Я.О. Ковальової. Електронне видання. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2019. 307 с.  

URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/SB_Etuka_pravnuka_2019.pdf 

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 закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

1) Подяка від Харківської обласної організації Союзу юристів України за сумлінне виконання 

своїх службових обов’язків та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 2019 р.; 

2) Подяка Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Університету 

2019 р. 

 

 

Ковальова Я.О. ________________ 

 

Звіт обговорений на затверджений на засіданні кафедри адвокатури прот. №11 від 03.12.2019 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://publs.planfix.ru/task/19535
https://publs.planfix.ru/task/19536
https://publs.planfix.ru/task/19536
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100286923&tip=sid&clean=0
http://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php#J
http://www.proquest.com/en-US/default.shtml
http://www.ceeol.org/
http://www.ebsco.com/
http://ideas.repec.org/s/srs/jarle1.html
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

К.ю.н., Ковальова Я.О, асистент кафедри адвокатури 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Норма часу 

7 

Публікація підручника (навчального посібника), рекомендованого до видання 

кафедрою університету 

 

  

2. Організація та діяльність органів прокуратури України: навч.посіб. / П.М. 

Каркач, В.В. Кривобок, В.С. Бабкова та ін.; за ред. П.М. Каркача.-Харків: 

Право,2019.- 500 с. (особистий доробок 1,2 д.а.);  

 

 

 

 

 

 

 

60 годин 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) без 

виступу на відповідному заході, що проходив в Україні 

 

1. Критерії ефективності підтримання публічного (державного) обвинувачення// 

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. 33- 36 (0,2 

д.а.); 
 

20 годин 

2. Жіноча постать в адвокатурі // 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 травня 2019 р.) / редкол. : Т. Б. Вільчик (голова) та ін. – Харків:Право, 

2019. С.- 93-95 (0,3 д.а.); 

20 годин 

3. Адвокатська етика як окремий вид етики правника //Етика правника: збірка тез 

доповідей і повідомлень учасників круглого столу  (21 листопада 2019 р.) /за ред. 

Т.Б. Вільчик, Я.О. Ковальової. Електронне видання. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2019. С. 65-67 (0,2 д.а.)  

URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/SB_Etuka_pravnuka_2019.pdf 

20 годин 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 годин 

 

 

20 годин 

 

3. тез доповідей на конференцію: 

І. 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 травня 2019 р.) / редкол. : Т. Б. 

Вільчик (голова) та ін. – Харків:Право, 2019. 

1. Авраменко А.А., студентка 11 групи 3 курсу ІПКОЮУ,  
«Монополія адвокатури: позитивні та негативні аспекти реформи» 

2. Сметаніна А.О.,студентка 11 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
«Рроль і місце адвокатури в системі правового захисту прав та основоположних 
свобод людини» 
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3. Гупало Т.О.,студентка 15 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
«Пплата за скаргу на діяльність адвоката: за чи проти» 
4. Ільїн Я.С.,студент 2 групи 1 курсу магістратури факультету адвокатури, 
«Проблема морального вибору в діяльності адвоката» 

5. Кононенко Є.Д.,студент групи 04-16-03 3 курсу ІПКОЮУ, 
 «Адвокатське розслідування»: правозахисний інститут чи оксюморон?» 

6. Кузовкін Е.В.,студент 2 групи 1 курсу магістратури факультету 
адвокатури,«Принцип конфіденційності адвокатської діяльності» 

7. Олексієнко А.В.студентка 12 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
«Роль адвоката в медіації» 

8. Тупчій І.В., студентка 2 групи 5 курсу факультету адвокатури, 
 «Гонорар успіху» адвоката» 

9. Шевченко Т.В.,студентка 12 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
«Гарантії адвокатської діяльності» 

10. Цюрик А.О.,студентка 11 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
«Проблеми надання безоплатної правової  
допомоги в Україні» 

11. Анісімова Л.В., студентка 11 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
«Гонорар успіху адвоката в національній практиці та практиці європейського суду з 
прав людини» 

12. Болдир К.О.,студентка 12 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
«Принцип незалежності адвокатури в  
національному законодавстві та рішеннях  
європейського суду з прав людини» 

13. Светлічна С.Ю., студентка 3 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
«Гарантії адвокатської таємниці у контексті практики європейського суду з прав 
людини» 

14. Токарєва К.К., студентка 12 групи 3 курсу ІПКОЮУ, 
допуск до адвокатської діяльності в Україні та США 

ІІ. Етика правника: Круглий стіл  (Харків, 21 листопада 2019 р.). 

1. Холодна Є. Є. - студентка 5 курсу, 6 групи, факультету адвокатури, «Етичні 

аспекти поведінки адвокатів у мережі інтернет»; 

 

20 годин 

 20 годин 

 

 

 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

20 годин 

 

 

20 годин 

 

 

20 годин 

 

 

 

20 годин 

 

 

20 годин 

 

 

 

 

20 годин 

2. Пономаренко А.О.- студентка 3 курсу,5 групи факультету 

адвокатури,«Трансформація принципів адвокатури радянських часів у сучасні 

засади діяльності адвокатури України»;  

20 годин 

3. Суворова А. Є. -  студентка 6 курсу, 1 групи, факультету адвокатури, 

«Особливість етики у діяльності адвоката»;  
20 годин 

4. Пустовіт А. В. - студентка 5 курсу, 6 групи, факультету адвокатури, «Проблемні  

питання  адвокатської  етики  в  мережі інтернет»; 20 годин 

5. Ліпінська І. В.- студентка 5 курсу, 6 групи, факультету  адвокатури, 

«Залежність між етикою адвоката та репутацією»; 20 годин 

6. Фархадова Э. Ш. кызы- студентка 5 курсу, 7 группы, факультета адвокатуры, 
«Адвокатская этика и порядок расследования ее нарушений в Японии»; 

20 годин 

7. Конотоп Н.Ю. - студентка 5 курсу,7 групи, факультету адвокатури, 

«Адвокатська етика в мережі інтернет»;  

20 годин 

8. Тобота Ю. С. - студентка 6 курсу,1 групи, факультету адвокатури, «Довіра як 

обов’язковий елемент фідуціарних відносин адвоката з клієнтом»;  
20 годин 
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9. Черніков Д. Ю.- студент 6 курсу,1 групи, факультету адвокатури, «Етичний 

аспект реалізації принципу уникнення конфлікту інтересів в діяльності адвоката»;  
20 годин 

10. Бондаренко А. О. – студентка 5 курсу, 6 групи, факультету адвокатури, «Етичні 

аспекти рекламування адвокатської діяльності»; 20 годин 

11. Стогній Н. – студентка 3 курсу, 6 групи, факультету 

 адвокатури, «Особливості рекламування адвокатської діяльності»;  
20 годин 

12. Удянський В. В.- студент 3 курсу, 5 групи, факультету адвокатури, «Рішення 

ради адвокатів України № 203 крізь призму дотримання самоврядним органом 

правил адвокатської етики»; 
20 годин 

13. Дрозда Б. О. - студент 3 курсу, 6 групи, факультету адвокатури, 

 «Етика адвоката в мережі інтернет»; 
20 годин 

14. Папій Т. О. – студентка 5 курсу, 7 групи, факультету 

 адвокатури, «Щодо етичних аспектів рекламування адвокатської діяльності»;  
20 годин 

15. Сидоренко Д. О. - студент 5 курсу, 7 групи, факультету адвокатури, «Окремі 

питання дисциплінарної відповідальності адвокатів»;  
20 годин 

16. Пронька М. М. - студент 3 курсу, 6 групи, факультету адвокатури, «Мета і 

засоби її досягнення як етичний аспект діяльності адвоката»;  
20 годин 

17. Борох Є. Є.- студент 3 курсу, 6 групи, факультету адвокатури, «Деякі питання 

дотримання адвокатської етики в мережі інтернет»; 20 годин 

18. Кузьменко А. В.- студентка 3 курсу, 6 групи, факультету «Повага до 

адвокатської професії як один з принципів адвокатської етики» 
 

20 годин 

19. Виноградський В. А., студент 5 курсу, 7 групи, факультету адвокатури, «Етичні 

аспекти організації та діяльності інституту нотаріату» 
20 годин 

20. Пронька М.М., студент 3 курсу, 6 групи, факультету адвокатури, «Мета і засоби 

її досягнення як етичний аспект діяльності адвоката» 

20 годин/680 

всього  

800 годин   
 

 

 


