
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2016 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Овсяннікова Ольга Олександрівна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Суб’єкти формування громадської думки щодо судової 
влади, 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Громадська думка та судова влада 5,5 д.а. 

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

Розділи навчальних посібників, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Досліджено громадську думку як соціальний  феномен, 
класифіковані суб’єкти формування громадської думки щодо  
судової вади 

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 

Підготовка наукової думки з приводу питань, порушених в 
конституційному поданні щодо відповідності 
(конституційності) ч. 3 ст. 4 Закону України «Про очищення 
влади» положенням ст. 38, ч. 2 ст. 61, ч. 1 ст. 62 Конституції 
України (від 12.05.2016 р.)  

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, 
правозастосовних та інших 
державних органів 

- 

 



6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму 
Верховного Суду 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) 

                                                   ні 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (вказати повну 
назву конференції, дату та 
місце проведення) 

     ІІ засідання Харківської регіональної ради з питань 
реформи юстиції за темою: «Проблеми реформування 
кримінальної юстиції в Україні», Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 4 лютого 2016 р., м. 
Харків  
     Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Проблеми реформування прокуратури України», 15 квітня 
2016 р., м. Харків.    

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1. Овсяннікова О. Професійна етика суддів та 
працівників суду як чинник, що впливає на формування 
громадської думки / О. Овсяннікова // Підприємництво, 
господарство і право. - № 8. – 2016 (246). – С. 196-200. – 0,5 
д.а. 

2. Овсяннікова О.О. Громадська думка як 
соціальний феномен: сутність та структура / О. О. 
Овсяннікова // Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції. - № 4. – 2016. – С. 141-144. – 0,5 д.а. 

3. Овсяннікова О.О. Поняття та система суб’єктів 
формування громадської думки щодо судової влади / О.О. 
Овсяннікова // Юридичний науковий електронний журнал. - 
№ 5. – 2016. – С. 151-154. – 0,5 д.а. 

4. Овсяннікова О.О. Проблеми забезпечення 
прозорості діяльності органів прокуратури України / О.О. 
Овсяннікова // Проблеми реформування прокуратури : 
матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 15 квітня 2016 
р.) / редкол. : Л. М. Москвич (голова), А. В. Лапкін. – Х., 
2016. – 224 с. – С. 134-137  (0, 2 д.а.) 

5. Організація судових та правоохоронних органів: 
навч. посіб. : у 2 ч. / Л.М. Москвич, І.В. Назаров, О.О. 
Овсяннікова та ін.; за ред. Л.М. Москвич. – Х.: Право, 2016. 
Ч. 1: Основи судоустрою України. – 244 с. – Розділ 7 
«Органи, що забезпечують функціонування судової влади». – 
С. 215 – 242. – 1, 6 д.а. 

6. Організація судових та правоохоронних органів: 
навч. посіб. з підготовки до іспиту / уклад.: О.Ю. Дудченко, 
А.В. Іванцова, Ю.І. Крючко та ін.; відп. ред.: О.О. 
Овсяннікова, І.В. Юревич. – Х.: Право, 2016. – 198 с. – С. 58-
75, 101-124. – 1,8 д.а. 



       7. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
“Організація судових та правоохоронних органів” (галузь 
знань 08 “Право”, перший (бакалаврський) освітньо-
кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 “Право”) для 
студентів I курсу денної форми навчання / уклад.: Л. М. 
Москвич, О.О. Овсяннікова, Я. О. Ковальова та ін. – Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 81 с. (у 
співавторстві), 0,4 друк.арк. 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicus та інш. 

 

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

Відповідальний редактор навчального посібника з 
підготовки  до іспиту «Організація судових та 
правоохоронних органів». – Х.: Право, 2016.  - 198 с.  

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). 

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні 
досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем 
правознавства (реєстраційний номер № 443 рішення 
Комітету від 3 листопада 2016 року) 

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 Харківської обласної організації Союзу 
юристів України, за рішенням Ради Харківської обласної 
організації Союзу юристів України від 30 вересня 2016 року 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 4 від 18 листопада 2016 р. 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   


