
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2018 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 
 

Фактори, що впливають на формування громадської думки щодо 
судової влади, 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Фактори, що впливають на формування громадської думки щодо 
судової влади, 6,8 друк.арк. 

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

Розділ підручника, навчального посібника, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Полягає у висвітленні проблем формування громадської думки 
щодо судової влади та основних факторів, що впливають цей 

процес 
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 роботи спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури. 

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 

Лекція на тему «Судова реформа в Україні», прочитана 
вчителям загальноосвітніх шкіл м. Харкова. 

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. Регіональний Форум «Правововладдя і суспільство»  
(2 лютого 2018 р.) , Зала засідань Національної академії 
правових наук України. 

2. Конференція «Належне відправлення правосуддя – 
запорука громадської довіри до суду», 19-20 квітня 2018 
року, м. Київ; 

3. Міжнародна науково-практична конференція 
"Актуальні проблеми судового права", 23 квітня 2018 р., м. 
Харків; 

4. Круглий стіл «Творчий шлях вченого: до 80-річчя 
професора В.В. Долежана», 04 травня 2018 року, м. Одеса. 

5. II Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні, 18-19 жовтня 2018 року, м. Чернівці. 

6. II Kharkiv International Legal Forum, September 26, 
2018, Kharkiv 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1. Овсяннікова О.О., Стафійчук І.С. Проблемні аспекти 
правового статусу помічника судді / О. Овсяннікова, І. Стафійчук 
//  «Право і суспільство. - № 2. - 2018. – С. 29-33. - 0,5 д.а. 

2. Овсяннікова О.О. Доступність правосуддя як чинник, 
що впливає на формування громадської думки щодо судової 
влади / О. Овсяннікова // «Право і суспільство. - №4. – 2018. – С. 
48-54. – 0,5 д.а. 

3. Овсяннікова О.О. Прес-центр судової влади 
України: особливості функціонування // Актуальні 
проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.- практ. 
конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.) / редкол.: Л. М. Москвич 
(голова) та ін. – Харків: Право, 2018. – 506 с. – С. 100-103. – 
0, 25 д.а. 

4. Овсяннікова О.О. Механізми досудового 
врегулювання спорів // Сучасні виклики та актуальні 
проблеми судової реформи в Україні: Матеріали II Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); 
[редкол.: О.В. Щербанюк (голова), А.С. Цибуляк-Кустевич 
(відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 2018. – 392 с. – С.74-77. – 
0,25 д.а. 

5. Правові основи адміністрування в суді: навч. посібник 
для студ. юрид. спеціальностей вищих навч.  закладів / Л.М. 
Москвич, А.В. Іванцова, О.О. Овсяннікова та ін. – Харків: 



«Юрайт», 2018. – 254 с., С. 64-67-76, С. 183-189, С. 206-2015, С. 
218-241. – 3,7 д.а. 

6. 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. – 2-ге вид., перероб. та 
допов. – Харків: Право, 2018. Ч. 1: Основи судоустрою України. 
– 244 с. – 1,6 д.а. 

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

- 

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 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. 

- 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 06 грудня 2018 р. 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   


