
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 
Овчаренко Олена Миколаївна  

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Актуальні проблеми судово-правової реформи – 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Актуальні проблеми судово-правової реформи –  5 д.а. – виконано 
і 2 д. а. – подано до редакції.  

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

Розділ підручника, навчального посібника, навчально-
методичні посібники для самостійної роботи студентів, тези 
доповідей на наукових конференціях, статті до науково-
метричних баз Scopus і Web of Science (подані на 
рецензування) 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

- Розкрито поняття  й складові елементи категорії 
«судове адміністрування»;  

- Досліджено зміст принципів судової влади в 
контексті судової реформи 2016 р.;  

- Окреслені основні категорії навчальних дисциплін 
«організація роботи в органах суду», «адвокатська 
деонтологія», «теорія і практика притягнення суддів і 
працівників апарату суду до юридичної відповідальності». 

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 

Науковий висновок щодо справи № 910/8122/17 за 
касаційною скаргою Міжнародної благодійної організації 

«Екологія-Право-Людина» на запит судді Верховного Суду 
О.Р. Кібенко  

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 

28 і 29 березня,  28, 30 серпня і 7 вересня 2018 р. – проведено 
5 тренінгів на тему: «Дисциплінарна відповідальність 
суддів» у Харківському регіональному відділенні 
Національної школи суддів України. 

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) 

- 19-20 квітні 2018 р., м. Київ, конференція «Належне 
відправлення правосуддя – запорука громадської довіри до 
суду», організована Програмою USAID «Нове правосуддя» 
спільно з Вищою радою правосуддя, Радою суддів України 
та Державною судовою адміністрацією України;  

- 23 квітня 2018 р., м. Харків, міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми судового 
права»;  

- 4 травня 2018 р., м. Одеса, круглий стіл, присвячений 
80-річчю професора В. В. Долежана, Національний 
університет «Одеська юридична академія»;  

- 26 травня 2018 р., м. Сєвєродонецьк, 
Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до 
правосуддя у контексті судової реформи», Луганський 
державний університет внутрішніх справ;  

- 27 вересня 2018 р., м. Харків, взяла участь у тренінгу 
«Угода про асоціацію між Україною і ЄС: виклики, 
досягнення, перспективи і поглиблення відносин» в рамках 
ІІ Харківського Міжнародного Юридичного Форуму, 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого; 

- 28 вересня 2018 р. м. Харків, взяла участь у 
панельній дискусії «Право и безопасность в контексте 
европейской и евроатлантической интеграции» в рамках ІІ 
Харківського Міжнародного Юридичного Форуму, 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого.  

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. 

     Навчальні посібники:   
   -  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни «Адвокатська 
деонтологія» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-
кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальність 8.03040101 



робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

«Правознавство») для студентів І курсу магістратури денної 
форми навчання / Уклад.: Т. Б. Вільчик, О. М. Овчаренко, Л. 
М. Москвич та ін. Харків: Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2018. 38 с. (1,5 д.а.), - Овчаренко О. М. - 0,5 д.а. 
   -  Правові основи адміністрування у суді: навчальний 
посібник для студентів вищих навч. закладів / Л. М. 
Москвич, О. О. Овсяннікова, А. В. Іванцова та ін. – Харків, 
«Юрайт», 2018. – 254 с. - Овчаренко О. М. - 1 д.а. 
  - Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни «Організація 
роботи в органах суду» (галузь знань 0304 «Право», 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», спеціальність 
8.03040101 «Правознавство») для студентів ІV курсу 
бакалаврату денної форми навчання / Уклад.: О. М. 
Овчаренко, О. О. Овсяннікова та ін. Харків: Нац. юрид.ун-т 
ім. Ярослава Мудрого, 2018. 53 с. (2 д.а.), - Овчаренко О. М. 
- 1 д.а. 
  - Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія і 
практика притягнення до юридичної відповідальності суддів 
і працівників апарату суду» (галузь знань 0304 «Право», 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальність 
8.03040101 «Правознавство») для студентів ІІ курсу 
магістратури денної форми навчання / Уклад.: О. М. 
Овчаренко та ін. Харків: Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2018. 32 с. (1,4 д.а.), - Овчаренко О. М. - 1 д.а. 
 -   Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посібник. : у 2-х ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. 
Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – 2 ге вид., 
перероб. і доп. – Харків: Право, 2018. Ч. І. Основи 
судоустрою. – 244 с. – Овчаренко О. М. – 1 д. а.  
Тези доповідей:  
 -   Овчаренко О. М. Теоретичні аспекти диференціації 
інституту юридичної відповідальності судді  // Творчий 
шлях вченого: до 80-річчя професора В. В. Долежана / уклад. 
: І. О. Кісліцина, М. О. Деменчук та ін. – Одеса: Юридична 
література, 2018. – 176 с. - С. 133-135 (0.2 д.а.) 
 - Овчаренко О. М. Процедура притягнення судді до 
кримінальної відповідальності у світлі судової реформи 2018 
року: актуальні питання // Доступ до правосуддя у контексті 
судової реформи: матер. Загальнонац. юрид. форуму (м. 
Сєвєродонецьк, 25 травн. 2018 р.). – К.: Ваіте, 2018. – 312 с. 
– С. 108-114 (0.3 д.а.) 

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

Подано до редакції у серпні 2018 році:  
Овчаренко Е. Н., Овчаренко Н. А. Проблемы правовой 
защиты наркозависимых лиц, которые получают 
заместительную поддерживающую терапию:  опыт Украины 
// Психиатрия, психотерапия и клиническая психология 
(Scopus, РИНЦ) – 0,5 д.а. 
Ovcharenko Olena. LUSTRATION OF JUDGES IN UKRAINE: 
NATIONAL INSIGHTS AND EUROPEAN IMPLICATIONS // 
Baltic Journal of Law and Politics (Web of Science) – 1,5 д.а.  

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). 

Лауреат іменної стипендії Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих учених у 2017 р. (постанова 
Верховної Ради України від 19 грудня 2017 р. № 2252-VIII). 

 
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. 

15 березня 2018 р. – захистила докторську дисертацію на 
тему: «Юридична відповідальність суддів: питання теорії і 
практики» зі спеціальності 12.00.10 – судоустрій; 
прокуратура та адвокатура;  
3 березня 2018 р. склала іспит з англійської мови IELTS, 
CEFR рівень С 1 (exam taken on March 3rd, 2018). 

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


