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КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
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ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Овчаренко Олена Миколаївна  

2. Вчене звання, посада Кандидат юридичних наук, доцент  
3. Тема і обсяг запланованої 

річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Актуальні проблеми судової реформи, 1,5 д. а. 
 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Актуальні проблеми судової реформи, 5,3  д.а. 

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

Участь у розробці навчально-методичних посібників, 
наукові статті 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Уперше досліджено актуальні питання кваліфікаційного 
оцінювання суддів, статутних гарантій суддівської 
незалежності та принципів судової влади у контексті судової 
реформи 2015-2016 років. 

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 

За 2016 р. в рамках періодичної підготовки суддів у 
регіональному відділенні Національної школи суддів 
України прочитано лекції (26 лютого на тему 
«Кваліфікаційне оцінювання суддів: правове регулювання та 
практика реалізації»; 29 квітня і 24 травня на тему: 
«Дисциплінарна відповідальність судді»), а також проведено 
тренінги (25 лютого на тему: «Дисциплінарна 
відповідальність судді»). 

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

   Підготовлено науковий висновок на запит прокуратури 
Харківської області з питань врегулювання конфлікту 
інтересів в органах прокуратури України (січень 2016 р.). 
    Відповідь на запит Орджінікідзевського районного суду м. 
Запоріжжя № 01-29/5359/16 від 05.10. 2016 р. щодо проекту 
закону «Про Вищу раду правосуддя».  
     Відповідь на запит Орджонікідзевського районного суду 
м. Запоріжжя № 01-29/5359/16 від 13.10. 2016 р. щодо 
Конституційного Суду України.  

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. 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  

2. Міжнародна конференція «Конституційна реформа: 
сприяння незалежній, відповідальній, прозорій та ефективній 
судовій владі» (м. Київ, 18 лютого 2016 р., Рада суддів 
України). 

3. Круглий стіл-дискусія «Регулярне оцінювання 
суддів в Україні: перспективи реалізації положень Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів»» (м. Київ, 4 березня 
2016 р., Рада суддів України та ВККС України). 

4. Відкриття Проекту Ради Європи «Підтримка 
впровадженню судової реформи в Україні», м. Київ, 5 квітня 
2016 р. 

5. 25 років господарської юрисдикції в 
України: досвід і перспективи: всеукраїнська науково-
практична конференція, м. Харків, Апеляційний 
господарський суд Харківської області, 20 травня 2016 р. 

6. Міжнародний круглий стіл «Перспективи 
застосування правосуддя перехідного періоду в Україні», м. 
Київ, Міністерство юстиції України, 25 травня 2016 р.  

7. Зустріч робочої групи з підготовки 
пропозицій щодо внесення змін до законодавства, що регулює 
діяльність Вищої ради юстиції, з урахуванням Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» та нового Закону України «Про судоустрій і 



статус суддів», які були прийняті Верховною Радою України 
2 червня 2016 р., 10 червня 2016 р. 

8. Експертне обговорення проекту Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя», 27 липня 2016 р., м. 
Київ, Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка 

9. 14-16 липня 2016 р. – участь у VII 
міжнародній конференції з правової етики, юридичний 
факультет Університету Фордхему, Нью Йорк сіті, США. 
Представляла доповідь на тему: «Європейські стандарти 
юридичної етики та український досвід: проблеми та 
перспективи»,  була модератором секції «Судова етика у світі: 
значення, відповідальність та унікальний досвід». 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2015 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

 Статті:  
1. Овчаренко О. М. Кваліфікаційне оцінювання в 

контексті інституту дисциплінарної відповідальності судді: 
питання розмежування / О. М. Овчаренко // Вісник Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. – 2015. – № 3. – С. 38-
44 (не увійшла до звіту 2015 р.) (0,5 д.а.). 
http://www.vkksu.gov.ua/vkksu_announcer/vkksu_announcer_2015_
3.pdf 

2. Ovcharenko O. Assessment of Judges and their 
Disciplinary Liability: Issues of Differentiation / O. Ovcharenko 
/// Yearbook of Ukrainian Law. – 2016. - № 8. – р. 376-386(0,5 
д.а.). 
file:///C:/Users/forov/Downloads/zm_ezhegodnik.pdf 

3. Ovcharenko Elena. Principle of independence of 
judges vs principle of appeal of court judgment: theoretical and 
practical / Elena Ovcharenko // Yuryduchna Ukraina. – 2015. – № 
6.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
aspectshttp://pressa.yurincom.com/page/uu/2015/6/ovcharenko. –  
Заголовок з екрану. (0,5 д.а.) (не увійшла до звіту 2015 р.). 

4. Овчаренко О. М. Системи органів кримінальної 
юстиції в Україні й світі: концептуальний аналіз / Овчаренко 
О. М.    // Питання боротьби зі злочинністю. – 2015. – № 29. –  
С. 163-176 (не увійшла до звіту 2015 р.) (0,5 д.а.) (не увійшла 
до звіту 2015 р.). 
irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

5. Овчаренко О. М. Проблеми реалізації окремих 
положень закону України «Про очищення влади» / О. М. 
Овчаренко, О. О. Шуміло // Питання боротьби зі злочинністю. 
– 2015. – № 30. –  С. 163-176 (не увійшла до звіту 2015 р) (0,5 
д.а. у співавторстві). 

6. Olena Ovcharenko. Judicial Ethics from Around the 
World: Roles, Responsibilities and Unique 
Challenges [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.fordham.edu/downloads/file/5838/ovcharenkoolenal-6 

–  Заголовок з екрану. (0,5 д.а.). 
Навчально-методичні посібники (у співавторстві):  

1. 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. Ко- вальова та ін. – Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 81 с. (0,2 д.а.) 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
“Судове адміністрування” для студентів I курсу 
(магістратура) денної форми навчання / уклад.: Л. М. 
Москвич, І. В. Назаров та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені 
Ярослава Мудрого, 2016. – 49 с. (0,2 д.а.) 

3. Овчаренко О. М., Городовенко В. В. Організація 
судових та правоохоронних органів: навч. посіб.: у 2 ч. / Л. 
М. Москвич та ін. / за заг. ред. Л. М. Москвич. – Х.: Право, 
2016. – Ч. 1: Основи судоустрою України. – 244 с. 56-110 (1,5 
д.а.). 

Тези доповіді:  
1. Овчаренко О. М. Трансформація статусу судді: 

конституційно-правові аспекти / О. М. Овчаренко // 25 років 
господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи: 
матеріали Всеукр. Наук.-практ. Конф. (м. Харків, 20 трав. 
2016 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, П. В. Тихий, О. В. Бринцев та 
ін. – Х.: Право, 2016. – 204 с. – С. 91-98 (0,4 д.а). 

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

-  

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. Які інші відзнаки отримали 
у звітному році. 

- Подяка НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПРН України за сумлінну і 
плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПРН 
України 

16. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

- Виступала незалежним експертом проекту Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе 
правосуддя» 

17. Участь у наукових 
дослідженнях Науково-

-  



дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

18. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

-  

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


