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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Овсяннікова Ольга Олександрівна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 

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

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Фактори, які впливають на формування громадської думки 
щодо судової влади, 2,8 друк. арк.. 

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

Статті, тези, навчальний посібник 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Висвітлення та аналіз змісту факторів, які впливають 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 

1. Грунтовний аналіз щодо нормативно-правових актів 
у сфері судоустрою – відповідь на запит Міністерства 
юстиції України щодо проведення моніторингу 
ефективності нормативно-правових актів (№260/11.6.3.33-
21 від 09.03.2021); 

2. Пропозиції до Щорічної доповіді Вищої ради 
правосуддя за 2020 рік «Про стан забезпечення 
незалежності суддів в Україні» - відповідь на запити Вищої 
ради правосуддя №26082/0/9-21 від 09.09.2021 року та № 
26692/0/9-21 від 28.09.2021 року 

3. Правовий висновок щодо порядку виконання судових 
рішень (виконання вироків, підписання виконавчих листів 
тощо)  - відповідь на лист Вищої ради правосуддя від 
03.11.2021 № 27686/0/9/-21 

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 

Член робочої групи при Вищій раді правосуддя. 
 



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. 

 
 

- 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

- 

6.5. Підготовка відповідей 
(висновків) на запити 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
організацій та громадян 

     Науково-правова думка щодо питань порушених у листі 
ВРП від 03.11. 2021 р. № 27686/0/9-21 

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. 09.04. 2021 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Антикорупційні органи: проблеми 
становлення, розвитку та взаємодії», м. Одеса; 

2. 23.04. 2021 р. Міжнародна конференція «Актуальні 
проблеми судового права», Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

3.  29.10. 2021 р. V міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні» , м.Чернівці. 

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

Статті: 
1. Iryna M. Gryshchenko; Alina V. Denysova; Olga O. 

Ovsiannikova; Hanna S. Buha y Elena I. Kiselyova. Means for 
control over the activities of public authorities by civic 
democratic institutions: the conceptual framework analysis / 
Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 69, Julio-Diciembre 
2021 / DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.49/ - P. 797-
813 – 0.75 друк. арк. 
Тези: 

1. Овсяннікова О. О. Оптимізація місцевих судів: 
поліпшення або обмеження доступності правосуддя / 
Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. 
конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / редкол.: Л. М . Москвич та 
ін. – Харків : Право, 2021. – 538 с.- С. 56-59 – 0,25 друк. арк. 

2. Овсяннікова О.О. Картки громадянського звітування 
як інструмент зовнішнього оцінювання якості роботи суду 



та ефективний спосіб подолання корупції в судовій системі / 
Антикорупційні органи: проблеми становлення, розвитку та 
взаємодії: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9 
квітня 2021 р.) / редкол. Н.М. Бакаянова (голова) та ін. – 
Одеса: Фенікс, 2021 – 464 с. – С. 251-254. – 0,25 друк. арк.. 

3. Овсяннікова О.О. Обмеження для суддів, які 
обіймають адміністративні посади в судах: необхідність чи 
втручання в незалежність? / Сучасні виклики та актуальні 
проблеми судової реформи в Україні / Матеріали V 
міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 29 
жовтня 2021 р.). – С. 54-57. - 0,25 друк. арк.. 
Навчальний посібник: 
      Навчальний посібник з підготовки до державної 
підсумкової атестації з основ прокурорської діяльності / 
[уклад.: І. В. Бородіна, В. С. Бабкова, І. О. Русанова та ін.] ; 
за заг. ред. І. В. Бородіної. – Харків : Право, 2021. – 160 
с.(особистий доробок -1,3 друк. арк.) 

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

      Iryna M. Gryshchenko; Alina V. Denysova; Olga O. 
Ovsiannikova; Hanna S. Buha y Elena I. Kiselyova. Means for 
control over the activities of public authorities by civic 
democratic institutions: the conceptual framework analysis / 
Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 69, Julio-Diciembre 
2021 / DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.49/ - P. 797-
813 

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. 

Подяка Директора молодіжної наукової ліги науковому 
керівнику за підготовку здобувачів до участі у І 

Всеукраїнській студентській науковій конференції 
«Науковий простір: аналіз. Сучасний стан. Тренди та 

перспективи  
 
 
 
Звіт склав           
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 24 листопада 2021 р. 
 
 


