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КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2020 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, 2 друк.арк.
  

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

Монографія, статті, тези наукових доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Міжнародний досвід підготовки кадрів для судової системи  
 

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 у науково-
консультативних радах при 
Верховному Суді та 
Конституційному Суді 
України. 

- 

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 наукових  
висновків за зверненням 
суддів Верховного Суду та 
Конституційного Суду 
України. 

- 

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) 

1-2 noiembrie 2019 conferinta internationala stiintifico-practica 
«Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Republica 
Moldova si Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare», 
Chisinau, Republica Moldova 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
     Ivantsova А. Reproductive rights violations: forced 
sterilization and restriction of voluntary sterilization / 
Wiadomosci Lekarskie 2020 / tom LXXII, nr 12 cz II (p. 2536-
2541) (у співавторстві), (1 друк.арк.) 
     Іванцова А.В. Міжнародний досвід підготовки кадрів для 
судової системи / Вісник чернівецького факультету 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
2020 Випуск 1 (стр. 130-134) (0,5 друк. арк.) 
 
Тези: 
     Иванцова А. В. Пенитенциарная система США: 
внутренняя система и особенности организации / « 
Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Republica 
Moldova si Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare» 1-
2 noiembrie 2019 (p. 173-176) (0.3 друк.арк.) 
 
Монографія: 
     Мирова юстиція / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 447-449 (0,1 друк.арк.) 
     Мировий суддя / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 



В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 449-451 (0,1 друк.арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of 
Science 

Web of Science 
Reproductive rights violations: forced sterilization and 
restriction of voluntary sterilization / Wiadomosci Lekarskie 
2020 / tom LXXII, nr 12 cz II (p. 2536-2541) (1 друк. арк.) 

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

1. Пенитенциарная система США: внутренняя 
система и особенности организации / «Сonceptul de 
dezvoltare a statului de drept in Republica Moldova si Ucraina 
in contextul proceselor de eurointegrare” 1-2 noiembrie 2019 
(p. 173-176) (0,3 друк.арк.) 

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 дисертаційного дослідження Сливи 
Людмили Володимирівни на тему: «Консультативна робота 
адвоката у справах, що виникають з адміністративних 
правовідносин» представленої 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. 

- 

 
 
 
Звіт склав   
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від 07 грудня 2020 р. 


