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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 питання судової реформи, 1,5 д. а. 
 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Актуальні питання судової реформи - 49,7  друк.арк. 

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, 
написання наукових статей, монографій, тез доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Уперше досліджено актуальну для правової науки та 
юридичної практики проблемі – інститут юридичної 
відповідальності судді, зокрема визначено правову 
природу, сутнісні ознаки, мету й завдання  цього інституту, 
а також аналізуються процедурні аспекти застосування 
заходів юридичної відповідальності до суддів з точки зору 
таких фундаментальних правових принципів, як 
верховенство права, справедливість, належне судочинство 
й незалежність судової влади. Особливий акцент робиться 
на визначенні структури, функцій і принципів інституту 
юридичної відповідальності судді, а також на його 
відмежуванні від суміжних правовідносин. Сформульовано 
науково обґрунтовані висновки і пропозиції 
з удосконалення чинного законодавства, яке впорядковує 
процедуру й підстави відповідальності судді. 

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів 

 - 

5.1. Участь у підготовці 
законопроектів (кодексів та 
інших законів) 

Підготовлено та внесено до Комітету Верховної Ради України з 
питань правової політики та правосуддя законопроект про внесення 
змін до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо посилення гарантій незалежності суддів 
при притягненні їх до кримінальної відповідальності за статтею 

 Кримінального Кодексу України «Постановлення суддею 
(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали, 
постанови або  судового наказу»»  (Акт впровадження – Лист 
Голови Комітету від 18.10.2017). 

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 

      - 

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. Необхідність вдосконалення законодавства  в 
контексті  конституційної зміни обсягу суддівського 
імунітету: експертне обговорення; м. Київ, проект USAID 
«Нове правосуддя», 13 квітня 2017 р.; очна участь (виступ без 
публікації тез доповіді); 

2. Актуальні проблеми судового права: Всеукр. наук.-
практ. конф., присв. пам’яті проф. І. Є. Марочкіна; 20 квітн. 
2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет ім. 
Ярослава Мудрого; очна участь із публікацією тез доповіді;  

3. ХVІI Міжнародний науковий конгрес «Публічне 
управління ХХІ століття: традиції та інновації»: 27 квітня 2017 
р., м. Харків, Харківський регіональний інститут державного 
управління; очна участь (виступ без публікації тез доповіді); 

4. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінальної 
відповідальності за корупційні злочини»: 17 травня 2017 р., м. 
Харків, Національний юридичний університет ім. Ярослава 
Мудрого; очна участь із публікацією тез доповіді;  

5.   Міжнародна науково-практична конференція 
«Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, 
майбутнє»: до 20-річчя НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи 
права: 19 травня 2017 р., м. Одеса, Національний університет 
«Одеська юридична академія»; заочна участь із публікацією тез 
доповіді;  



6. Експертне обговорення «Спеціалізований 
антикорупційний суд: найкращі світові практики та 
перспективи створення в Україні»: 25 травня 2017 р., м. 
Харків, Національний юридичний університет ім. Ярослава 
Мудрого; очна участь (виступ без публікації тез доповіді); 

7. У березні 2017 р. взяла участь тренінгу для 
викладачів з метою підвищення кваліфікації на тему: 
«Методика підготовки та викладення тренінгів у НШСУ» 
(Сертифікат Національної школи суддів України, наказ 
ректора № 134-п від 03.03.2017 р.).  

8. 22-26 серпня 2017 р. взяла участь у ХХІ Харківській 
школі з прав людини для активістів НДО (ГО «Харківська 
правозахисна група», м. Харків). 

9. 19-20 вересня 2017 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Суди і вирішення спорів в режимі 
онлайн: покращення доступу до правосуддя» (м. Київ).  

10. 3-4 жовтня 2017 р. взяла участь у тренінгу з метою 
підвищення кваліфікації викладачів на тему: «Сучасні 
інтерактивні методи викладання курсу «Етика правника» у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого (м. Харків). 

11. 3-6 жовтня 2017 р., Перший Харківський 
міжнародний юридичний форум, - працювала в команді 
організаційного комітету Форуму (м. Харків).       

12. 24 жовтня 2017 р. успішно пройшла навчальний 
тренінг «Угода про асоціацію: правовий орієнтир для 
українських юристі» у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків).  

13.       24 листопада 2017 р. участь у зустрічі-дискусії 
«Верховний Суд – нова філософія судової влади» 
новообраних суддів Верховного Суду – випускників 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого зі студентами та викладачами вишів і 
представниками активної спільноти регіону 

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

Монографії: 
1.  Овчаренко О.М. Теоретико-прикладні проблеми 

інституту юридичної відповідальності судді: моногр. / О. М. 
Овчаренко. – Х.: Юрайт, 2017. – 624 с. – 33, 3 д.а. 

2. Базове дослідження із застосування правосуддя 
перехідного періоду в Україні: монографія / за заг. Ред. А. П. 
Бущенка, М. М. Гнатовського. – К., «РУМЕС», 2017. – 592 с. // 
Овчаренко О. М. :  

- Пп. Європейській суд з прав людини і його роль у 
забезпеченні стандартів належної судової процедури 
при здійсненні правосуддя перехідного періоду – С. 
118- 145;  

- Пп. Міжнародні стандарти організації та 
функціонування органів кримінальної юстиції як 
модель для запровадження в Україні правосуддя 
перехідного періоду – С. 159-180 

-  Пп. Соціальні та етичні передумови запровадження 
елементів перехідного правосуддя у національну 
систему органів кримінальної юстиції – С. 231-260;  

- Пп. Люстрація як важливий інструмент відновлення 



довіри до органів кримінальної юстиції в Україні – С. 
428-454;  

- Пп. Зміцнення незалежності судової влади як важливий 
елемент перехідного правосуддя – С. 455-490;  

- Пп. Захист журналістів в умовах збройного конфлікту 
на Донбасі – С. 496-507;  

- Пп. Створення національних механізмів відшкодування 
збитків та надання жертвам іншої допомоги – С. 538-
544. 

Загальний обсяг – 6,5 д.а. 
Овчаренко О. М. у співавторстві з Щербанюк О. В.:  

- Концептуальні засади впровадження елементів 
перехідного правосуддя в національну систему 
кримінальної юстиції в контексті європейських 
стандартів – С.  261-326;  

- Елементи правосуддя перехідного періоду та проблеми 
їх впровадження у вітчизняну систему кримінальної 
юстиції – С. 352-371;  

- Проблема судового захисту та відновлення порушених 
прав внутрішньо переміщених осіб в Україні як 
елемент системи перехідного правосуддя – С. 397-416. 

Загальний обсяг тексту у співавторстві – 4,3 д.а. 
Статті:  

1. Овчаренко О. Проблеми забезпечення права на 
справедливий суд / О. Овчаренко: оглядова стаття // Доповідь 
правозахисних організацій: права людини в Україні в 2016 р. 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://helsinki.org.ua/problemy-zabezpechennya-prava-na-
spravedlyvyj-sud-o-ovcharenko/. – 2 д.а. 

Навчально-методичні посібники (у співавторстві):  
1. Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
«Теорія адвокатури» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-
кваліфікаційнийрівень «Магістр», спеціальність 8.03040101 
«Правознавство») для студентів І курсу магістратури денної 
форми навчання / Уклад.: Т. Б. Вільчик, А. В. Іванцова, Я. 
О. Ковальова та ін. – Х.: Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2017. – 36 с. (1,5 д.а.). 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
«Практика адвокатури» (галузь знань 08 «Право», 
спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
другий (магістерський) / Уклад.: Л.М. Москвич, Т. Б. 
Вільчик ,А. В. Іванцова, О.М. Овчаренко, О.О. Шандула, 
Я.О. Ковальова – Х.: Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава 
Мудрого,2017. – 42 с. (1,5 д.а.). 
Тези доповіді:  

1. Овчаренко О. М. Відповідальність судді за порушення 
приписів Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод / О. М. Овчаренко // Актуальні 
проблеми судового права: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., присв. пам’яті проф. І. Є. Марочкіна; м. Харків, 20 квітн. 
2017 р. / редкол.:  Л. М. Москвич (голова) та ін. – Т. 1. – Х.: 
Право, 2017. – С. 109-113 (0,2 д.а.).  



2. Овчаренко О. М. Питання співвідношення підстав 
відповідальності судді за неправосуддя і перегляду рішення 
суду вищими судами / О. М. Овчаренко // Традиції та новації 
юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). У 2-х 
т. – Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса: Видавн. дім 
«Гельветика», 2017. – 848 с. – С. 153–156. (0,2 д.а.).  

3. Овчаренко О. М. Відповідальність судді за порушення 
антикорупційного законодавства: процесуальні аспекти / О. М. 
Овчаренко // ЮНЕЖ «De Lege Ferenda» Актуальні проблеми 
кримінальної відповідальності за корупційні злочини: 
матеріали круглого столу (м. Харків, 17 травня 2017 р.). – Х.: 
2017. – 101 с. – С. 69-74. (0,2 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. 

- Почесна грамота Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України за високі наукові досягнення у сфері розвитку 
інституту юридичної відповідальності судді, особистий 
внесок у становлення правової держави, забезпечення 
захисту конституційних прав і свобод громадян та з нагоди 
тридцятої річниці з дня заснування кафедри організації 
судових та правоохоронних органів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (наказ 
від 02.02.2017 р. № 11). 

- Подяка Національної школи суддів України за 
сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 30-
річчя створення кафедри організації судових та 
правоохоронних органів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (наказ від 24.01.2017 
№ 6-к). 

16. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

- У січні-лютому 2017 р. виступала експертом проекту 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове 
правосуддя» з питань організації роботи Вищої ради 
правосуддя;  



- Брала участь у організації курсу лекцій професора Дж. 
Молітерно (університет Вашингтону і Лі, США) на тему 
«Глобальна юридична професія», прочитаного з 17 по 26 
травня 2017 р. у Національному  юридичному університеті 
ім. Ярослава Мудрого.  

- У липні-жовтні 2017 р. брала участь у підготовці та 
проведенні  Першого Харківського міжнародного юридичного 
форуму в команді організаційного комітету.       

17. Участь у наукових 
дослідженнях Науково-
дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

-  

18. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

-  

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


