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ЗА 2017 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 

Суб’єкти формування громадської думки щодо судової влади,4,85 
друк.арк. 

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 
 

Полягає у висвітленні проблем впливу різних суб’єктів на 
формування громадської думки щодо судової влади 

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  

- 

6. Зв'язок з практикою  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

проведено узагальнення практики за 2017 р. на тему: 
«Розгляд судових справ Господарським судом Харківської 
області за ІІІ квартали 2017 р.» 

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) 

- 

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

Актуальні проблеми судового права, всеукраїнська 
науково-практична конференція, присвячена пам’яті 
професора І.Є. Марочкіна, 20 квітня 2017 року, м. Харків 
 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1. Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. з підготовки до іспиту / уклад.: О. Ю. Дудченко, А. В. 
Іванцова, Ю. І. Крючко  та ін. –  Х. : Право, 2017. – 238 с. (3 д.а.). 

2. Овсяннікова О. Громадська рада доброчесності як інститут 
відновлення довіри громадськості до судової влади та подолання 
корупції в судовій системі / О. Овсяннікова // Право України. - № 
1. – 2017. – С. 71-79. – 0,5 д.а. 

3. Овсяннікова О.О. Посада судді-спікера: міжнародний 
досвід та  особливості впровадження в Україні / О.О. Овсяннікова 
// Право і суспільство. - № 4. – 2017. – С. 186-193. – 0,5 д.а. 

4. Овсянникова О. Формирование общественного мнения о 
судебной власти в Украине средствами массовой информации: 
пути эффективной коммуникации / О. Овсянникова //Legea si 
viata. – Noiembrie 2017. – C.110 – 113. – 0,5 д.а. 

5. Овсяннікова О.О. Доброчесність судді: до визначення 
поняття / О. Овсяннікова // Актуальні проблеми судового права: 
матеріали Всеукр. Наук.-практ. Конф., присвяч. Пам’яті проф. 
І.Є. Марочкіна (Харків, 20 квіт. 2017 р.): у 2- т. / редкол.: Л.М. 
Москвич (голова) та ін. – Т. 1. – Харків: Право, 2017. – 258 с. – С. 
106-109. – 0,25 д.а. 

6. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни 
“Судове право” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-
кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки 6.030401 
“Правознавство”) для студентів ІV курсу денної форми навчання 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції / уклад.: Л. М. 
Москвич, І. В. Назаров, О.О. Овсяннікова, О. М. Овчаренко. – Х.: 
Нац.юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого”, 2017. – 33 с. 

7. Питель В.А., Овсяннікова О.О. Монополія адвокатури. 
Українські реалії: за і проти / В. Питель, О. Овсяннікова // 
Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного 
прогресу : Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 24–25 листопада 2017 р.) / ГО «Інститут 
інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної 



інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної 
освіти», 2017. – 200 c. – С. 127-130. – 0, 25 д.а. 

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

 Овсянникова О. Формирование общественного мнения о 
судебной власти в Украине средствами массовой информации: 
пути эффективной коммуникации / О. Овсянникова //Legea si 
viata. – Noiembrie 2017. – C.110 – 113. – 0,5 д.а. 

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

член редакційної колегії збірника матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
судового права» присвяченої памʼяті професора Івана 

Єгоровича Марочкіна, у двох томах, Харків, 2017. 
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 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. 

1. Подяка Ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну працю та з 
нагоди 30-річчя кафедри організації судових та правоохоронних 
органів, за рішенням Ректора від 03 лютого 2017 року 

2. Почесна грамота Харківської обласної організації 
Союзу юристів України, за рішенням Ради Харківської обласної 
організації Союзу юристів України від 02 лютого 2017 року 

3. Подяка Територіального управління Державної судової 
адміністрації України у Харківській області, Наказ від 27 січня 
2017 року № 01-06/08. 

 
 
Звіт склав 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від 5 грудня 2017 р. 
 
 
                                                                                                   


