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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Іванцова Альона Вікторівна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 

Діяльність судової влади на сучасному етапі, 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Діяльність судової влади на сучасному етапі, 1,8 друк.арк. 

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

Наукові статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 

Зроблений аналіз виконання судових рішень в Україні та 
зарубіжних країнах 

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  
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. 

Науковий висновок щодо проблемних питань, які виникли в 
процесі розгляду адміністративної справи Касаційним 
адміністративним судом Верховного Суду України 
(Уханенко С.А). 

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) 

     23.04. 2021 р. міжнародна конференція «Актуальні 
проблеми судового права», Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2021 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
      Іванцова А. В. Особливості виконання судових рішень в 
адміністративних та господарських судах Наукові записки 
Львівського університету бізнесу та права. Серія 
економічна. Серія юридична. Випуск 28/2021 – с. 327-332, 
0,75 друк. арк.  
      Іванцова А. В. Інститут приватного виконання судових 
рішень в Україні та зарубіжних країнах» // Історико-
правовий часопис, № 2 (17)2021 р., - с. 123-127, 0,75 друк. 
арк. 
Тези:  
      Іванцова А. В. Виконання судових рішень в Україні: 
здобутки та недоліки» / Актуальні проблеми судового права 
: матеріали міжнар. конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / 
редкол.: Л. М. Москвич та ін. – Харків : Право, 2021. – с. 
376-378 ( 0,3 др.арк.) 

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

- 

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

          Іванцова А. В. Особливості виконання судових рішень в 
адміністративних та господарських судах Наукові записки 
Львівського університету бізнесу та права. Серія 
економічна. Серія юридична. Випуск 28/2021 – с.  151-160, 
0,75 друк. арк.  
         Іванцова А. В. Інститут приватного виконання судових 
рішень в Україні та зарубіжних країнах» // Історико-
правовий часопис, № 2 (17)2021 р., - с. 123-127, 0,75 друк. 
арк.. -  журнал включено до міжнародної наукометричної 
бази Index Copernicus International (Республіка Польща) 
 



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 Холоденко Н. О.  
«Організація наукового забезпечення діяльності судів», 
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 № 3 від 24 листопада 2021 р. 
 
 


