
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2019РІК 
 

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 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Фактори, що впливають на формування громадської думки 
щодо судової влади, 10,7 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 та аналізі 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  

- 



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 

1. Науковий висновок з приводу питань, порушених у 
зверненні судді Касаційного адміністративного суду в складі 
Верховного Суду Н.М. Мартинюк (лист 15-2019) 

2. Наукова думка з приводу питань, порушених у рішенні 
Касаційного адміністративного суду від 01 листопада 2018 
року в зразковій справі про перерахунок щомісячного 
довічного грошового утримання судді у відставці, та у 
апеляційній скарзі на вказане рішення, поданій до Великої 
Палати Верховного Суду 

3. Наукова думка з приводу питань, порушених у листі 
Голови Касаційного адміністративного суду в складі 
Верховного Суду М.І. Смоковича щодо припинення 
повноважень членів ВККС (№103/0/27-19 від 12.11.2019) 

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. 10 січня 2019 року круглий стіл «Актуальні проблеми 
судового права», присвячений 70-річчю з дня народження 
професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків 

2. 28-29 березня 2019 року IX Західноукраїнський 
юридичний форум, м. Львів 

3. 31 травня 2019 року Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми судового права», 
присвячена 70-річчю з дня народження  професора Івана 
Єгоровича Марочкіна, м. Харків 

4. 26 листопада 2019 р. всеукраїнська студентська 
конференція «Реформа прокуратури: здобутки та 
прорахунки», Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2019 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
1. Овсяннікова О.О., Галайдик А.Р. Аналіз 

позитивних та негативних аспектів суду присяжних як 
інструменту народовладдя в контексті сучасних законодавчих 
реалій / О. Овсяннікова, А. Галайдик // Міжнародний 
науковий журнал «Інтернаука». – 2018. - № 22 (62) т. 3. – С. 
24-28. – 0.25 д.а. 



2. Овсяннікова О.О., Бандура М.С. Організація тайм-
менеджменту працівників суду / О. Овсяннікова, М. Бандура 
// Актуальні проблеми сучасної юриспруденції. – 2018. - № 6 
(Т.2). – С. 184-186. – 0,25 д.а. 

3. Борзенкова В.І., Овсяннікова О.О. До питання 
управління конфліктами в роботі суду / В. Борзенкова, О. 
Овсяннікова // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. - № 5. – 
С. 353-356. – 0.25 д.а. 

4. Алиєва А. В., Овсяннікова О.О. Основні переваги 
та недоліки впровадження адвокатської монополії в Україні / 
А. В. Алиєва, О. О. Овсяннікова // Молодий вчений. — 2018. 
— №10.  – С.213-216. – 0.25 д.а. 

Тези: 
1. Овсяннікова О.О. Порядок проведення 

регулярного оцінювання суддів громадськими об’єднаннями 
// Актуальні проблеми судового права : матеріали круглого 
столу, присвяченого 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. 
Марочкіна (Харків, 10 січ. 2019 р.). – С. 40-44. – 0.25 д.а. 

2. Овсяннікова О.О. Особливості розгляду судових 
справ в режимі закритого судового засідання. - Актуальні 
проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.- практ. 
конф. (Харків, 31 травня 2019 р.) / редкол.: Л. М. Москвич 
(голова) та ін. – 0.25 д.а. 

Навчальні посібники: 
1. Організація та діяльність органів прокуратури 

України: навч. посіб./ П.М. Каркач, В.В. Кривобок, В.С. 
Бабкова та ін.; за ред. П.М. Каркача. – Харків: Право, 2019. – 
500 с. – Розділ 14, С. 468-488 1,2 д.а. 

2.  Правові основи судового адміністрування та 
судової діяльності: навч. посіб. / [Л.М. Москвич, О.О. 
Овсяннікова, А.В. Іванцова та ін.]. – Харків : Право, 2019. – 
396 с. – Розділ 10; Розділ 3; підрозділи 1.1., 1.3., 1.8-1.9., 2.6., 
4.5.-4.10., 8.6-8.8., 8.10., 9.6.-9.11. – С. 340-378; С. 9-14; С. 20-
22; С. 33-44; С. 55-58; С. 116-133; С. 286-294; С. 296-299; С. 
317-335. - 8_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 

Науково-педагогічне стажування в Університеті 
«Аурел Влайсу», м. Арад (Румунія) на тему: «Педагогічна  

майстерність, сучасні методи викладання та 
інноваційні технології в освіті», 28.10-02.11.2019 

Certificate (150 h.) 
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 № 4 від 09 грудня 2019 р. 
 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
 

Перелік видів наукової роботи   
доцента кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 

Овсяннікової Ольги Олександрівни  

№ 
з/п Назва виду роботи Години 

3.  

5. Організація тайм-менеджменту працівників суду // Актуальні проблеми 
сучасної юриспруденції. – 2018. - № 6 (Т.2). – С. 184-186 (у свівавторстві з М.С. 
Бандурою) 

6. До питання управління конфліктами в роботі суду // Порівняльно-
аналітичне право. – 2018. - № 5. – С. 353-356. ( у співавторстві з В. Борзенковою) 
7.  Аналіз позитивних та негативних аспектів суду присяжних як 
інструменту народовладдя в контексті сучасних законодавчих реалій // 
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018. - № 22 (62) т. 3. – С. 24-28. 
(у співавторстві з А. Галайдик)  

150  

4. 1. Основні переваги та недоліки впровадження адвокатської монополії в Україні // 
Молодий вчений. — 2018. — №10.  – С.213-216. (у співавторстві з А.В. Алієвою)  20 

7.  

1. Організація та діяльність органів прокуратури України: навч. посіб./ 
П.М. Каркач, В.В. Кривобок, В.С. Бабкова та ін.; за ред. П.М. Каркача. – Харків: 
Право, 2019. – 500 с. – Розділ 14, С. 468-488 
2.  Правові основи судового адміністрування та судової діяльності: навч. 

посіб. / [Л.М. Москвич, О.О. Овсяннікова, А.В. Іванцова та ін.]. – Харків : Право, 
2019. – 396 с. – Розділ 10; Розділ 3; підрозділи 1.1., 1.3., 1.8-1.9., 2.6., 4.5.-4.10., 8.6-
8.8., 8.10., 9.6.-9.11. – С. 340-378; С. 9-14; С. 20-22; С. 33-44; С. 55-58; С. 116-133; 
С. 286-294; С. 296-299; С. 317-335.  

460 

13. 

1. Особливості розгляду судових справ в режимі закритого судового 
засідання // Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.- практ. 
конф. (Харків, 31 травня 2019 р.) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – 0.25 д.а. 
2. Порядок проведення регулярного оцінювання суддів громадськими 
об’єднаннями // Актуальні проблеми судового права : матеріали круглого столу, 
присвяченого 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 10 січ. 2019 
р.). – С. 40-44 

40 

17. 

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної 
науки і освіти», м. Львів 13-14 листопада 2019 року 

1. Сало Д.С. - студентка 3 курсу 1 групи міжнародно-правового факультету, 
«Судова реформа в Україні: аналіз законодавства, проблеми та перспективи» 
 
XXI Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 
сучасної юриспруденції», м. Харків, 1 листопада 2019 року 
1. Колеснік Є.В. -  студентка 1 курсу 04-19м-02 групи  Інституту підготовки 
кадрів для органів юстиції України, «Проблеми правового статусу керівника 
апарату суду» 
 

620 



Круглий стіл Актуальні проблеми судового права,  присвячений 70-річчю з дня 
народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 10 січ. 2019 р.) 

1. Бехтер Є. В. - студентка 6 курсу 8 групи Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції, «Взаємодія судів із засобами масової інформації» 

2. Гуйван А. О. -  студентка 5 курсу 4 групи Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України, «Служба судової охорони: проблеми впровадження та шляхи їх 
подолання» 

3. Костенко В. - студентка 6 курсу 6 групи Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України, «Моделі внутрішньої комунікації в суді: Україна та зарубіжний 
досвід» 

4. Кушір І. М.  - студентка 5 курсу 4 групи Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України, «Перспективи електронного суду в Україні» 

5. Матвієнко В. В.  - студентка 1 курсу 2 групу Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Проблема встановлення недоброчесності суддів» 

6. Мхітарян Л. Е.  - студент 6 курсу 8 групи Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України, «Прес-секретар суду як суб’єкт судової 
комуніації» 

7. Ніколаєнко А. М. -  студентка 6 курсу 6 групи Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України, «Особливості зовнішньої комунікації в органах судової 
влади» 

8. Осарчук С. І. - студентка 6 курсу 6 групи Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України, «Використання інформаційних технологій при забезпеченні 
діяльності суду» 

9. Старих К. О. -  студентка 6 курсу 8 групи Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України,  «Ефективні методики запобігання конфліктам у 
зовнішній судовій комунікації» 

10. Шрамко К. О.  - студентка 5 курсу 6 групи Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції, «Правовий статус керівника апарату суду» 

11. Сергієнко А. В. -  студент 1 групи 1 курсу Слідчо-криміналістичного інституту, 
«Проблемні питання впровадження адвокатської монополії» 

12. Удовиченко А. А. -  студент 1 групи 1 курсу Слідчо-криміналістичного 
інституту, «Проблемні питання порушення адвокатами правил 
адвокатської етики» 

13. Ченчик В. М. - студентка 5 курсу 5 групи Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України, «Статус адвоката в Україні на сучасному етапі». 

 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми судового 
права», присвячена 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 31 
трав. 2019 р.) 

1. Колосовська Д.В. - студентка 4 курсу, 12 групи Інституту підготовки 
кадрів для органів юстиції, «Перспективи та доцільність інтеграції 
медіації в роботу судів України» 

2. Очередько А.В. - студентка 4 курсу, 13 групи Інституту підготовки кадрів 
для органів юстиції України, «Проблемні питання недоторканності суддів» 



3. Артеменко Д.С. -  студент 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Проблеми притягнення прокурора до 
дисциплінарної відповідальності» 

4. Бражник В.О. - студент 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Дисциплінарна відповідальність прокурорів» 

5. Брижко Є.М. -  студент 4 курсу 5 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Правова природа діяльності прокурора 
на початковому етапі досудового розслідування» 
6. Гаража М.Г. -  студент 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Процесуальне керівництво прокурором 
досудовим розслідуванням» 

 Глинська О.В. - студентка 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та кримінальної 
юстиції, «Проблемні питання участі прокурора у кримінальному провадженні на 
підставі угод про визнання винуватості» 

8. Заява Ю.Р. -  студентка 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та кримінальної 
юстиції, «Місце прокуратури України в системі поділу влад на законодавчу, 
виконавчу та судову» 

9. Клименко К.В. -  студентка 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Спеціалізована антикорупційна прокуратура: 
особливості компетенції» 

10. Колєснік В.О. - студент 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та кримінальної 
юстиції, «Обвинувальна промова прокурора: завдання, мета, структура» 

11. Мананкова І.В. - студентка 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Ефективність роботи спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури у боротьбі з корупцією» 

12. Самініна М.О. -  студентка 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Складання письмової промови прокурора у судових 
дебатах: необідність, викликана впровадженням змагального кримінального 
процесу чи формалізм?» 

13. Сухопар А.А. -  студентка 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури та кримінальної 
юстиції, «Європейський досвід організації органів прокуратури» 

14. Танашкіна М.Д.- студентка 4 курсу Інституту прокуратури 
та кримінальної юстиції, «Роль прокуратури у запобіганні та протидії 
домашньому насильству» 
15. Товстопят Г.В. -  студентка 3 курсу Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «До питання забезпечення єдності 
прокурорського статусу» 

16. Чередниченко К.Ю.-  студентка 4 курсу 4 групи Інституту прокуратури 
та кримінальної юстиції, «Відмова прокурора від підтримання 
публічного обвинувачення: особливості та проблемні аспекти» 
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4. Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні судді 
Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду Н.М. Мартинюк 
(лист 15-2019) 

5. Наукова думка з приводу питань, порушених у рішенні Касаційного 
адміністративного суду від 01 листопада 2018 року в зразковій справі про 
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перерахунок щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, та у 
апеляційній скарзі на вказане рішення, поданій до Великої Палати Верховного 
Суду 

6. Наукова думка з приводу питань, порушених у листі Голови Касаційного 
адміністративного суду в складі Верховного Суду М.І. Смоковича (№103/0/27-19 
від 12.11.2019) 

Всього 1540 

 

 


