
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. Висвітлення прогалин 

національного законодавства щодо організації та розмежування повноважень органів 

адвокатського самоврядування України 1,5 д.а. –  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Висвітлення прогалин 

національного законодавства щодо організації та розмежування повноважень органів 

адвокатського самоврядування України 1,5 д.а.   

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

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у досліджені теоретичних і практичних проблем 

та шляхів вирішення прогалин національного законодавства щодо організації та розмежування 

повноважень органів адвокатського самоврядування України  

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 у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. - 

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 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. В рамках ІУ Харківського міжнародного юридичного форуму взяла участь в публічній дискусії 

«Людська гідність і гендерна рівність: конституційні метаморфози» (25 вересня 2020 р., з 10.00 до 

17.00 (підтверджено сертифікатом);  

2. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ, ІV 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернівці, 16 жовтня 2020 р. Заходи відбувались в 

онлайн-режимі на платформі Zoom. 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.- Всього 1,9 д.а. 

Статті: 

1.Овчаренко О.М., Ковальова Я.О. Дисциплінарна відповідальність адвоката: дискусійні аспекти / О.М. 

Овчаренко, Я.О. Ковальова /  Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Юриспруденція, Видавничий дім «Гельветика», 2019.- Вип. 40.- С. 168-172 (особистий доробок 0,3 д.а.); 

стаття вийшла у січні 2020 р.   
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2.Ковальова Я.О., Прядко А.О.  Відшкодування судових витрат на правову допомогу як 

елемент доступу до правосуддя / Я.О. Ковальова, А.О. Прядко / Порівняльно-аналітичне право, 

2019.- №5.- С. 414-416 (особистий доробок 0,35 д.а.); стаття вийшла у грудні 2019 р.  

3.Ковальова Я.О., Волчкова М.І. Адвокатське самоврядування: українські реалії та європейський 

досвід / Я.О. Ковальова, М.І. Волчкова /  Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове 

фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019.- 

№6.- С. 489-493 (особистий доробок 0,35 д.а.); стаття вийшла у грудні 2019 р.  

4.Ковальова Я.О., Чернєва К. Б. Доступ до професії адвоката: українські реалії VS. досвід країн ЄС // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №17 (особистий доробок 0,35 д.а.). 

 Тези: 
Доступ до професії адвоката – сучасність та перспективи розитку //Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в  Україні: Матеріали ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 

жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-   т, 2020. 406 с. С.136-139. (0,25 д.а.) 

 Методична література: 

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 – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. –с. 96  

Тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни 

«Адвокатська деонтологія» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Магістр», спеціальність 8.03040101 «Правознавство») для студентів І курсу магістратури денної 

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

ім. Ярослава Мудрого, 2019. 38 с. (особистий доробок 0,4 д.а.). 

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

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. С. 603-

615– 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. 

(особистий доробок 0,3 д.а.). – Проіндексована у 2020 р. 

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 вчених 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. Подяка від Харківської обласної 

організації Союзу юристів України за сумлінне виконання своїх службових обов’язків та з 

нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 2020 р. 

 

Ковальова Я.О. ________________ 

 

Звіт обговорений на затверджений на засіданні кафедри адвокатури прот. № 5 від 07.12.2020 р.   

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://publs.planfix.ru/task/19535
https://publs.planfix.ru/task/19535
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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