
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Овчаренко Олена Миколаївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, доцент, 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 – 10.2 д.а.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): 
розділ у монографії, навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів, тези 

доповідей на наукових конференціях, статті до фахових і публіцистичних видань, статті до 

науково-метричної бази Scopus. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
 - Розкрито поняття  й складові елементи категорії «дисциплінарна відповідальність 

адвоката»;  

- Розглянуто окремі процедурні аспекти дисциплінарної відповідальності адвоката; 

- Розкрито проблему дотримання адвокатами Правил адвокатської  етики в соціальних 

мережах;  

- Розглянуто доктринальні проблеми юридичної відповідальності судді.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.  

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

Взяла участь у розробці пропозицій нової редакції положення Міністерства юстиції України 

«Про Дисциплінарну комісію приватних виконавців» й Кодексу професійної етики 

приватних виконавців, підготовлених Асоціацією приватних виконавців України за 

сприяння проекту ЄС Право-Justice;  

Є співавтором проекту Закону «Про виконавче провадження», номер 3726, дата реєстрації: 

від 23.06.2020, сесія реєстрації: 3 сесія IX скликання. Комітет з питань правової політики. 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69256.  

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів. - 

5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді: 

- З 1 жовтня 2019 р. включена до реєстру експертів з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;  

- З 7 лютого 2020 р. є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді;  

- Дисциплінарний уповноважений Асоціації приватних виконавців 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, правозастосовчих та інших державних 

органів.-  

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду  

Висновок на запит Верховного Суду від 27 травня 2020 р. по справі № 722/28/17, що 

перебуває на розгляді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, за 

обвинуваченням Богачука Дмитра Івановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-

2 Кримінального кодексу України;  

-Висновок на запит Верховного Суду від 23.09.2020 р. щодо запиту адвоката п. 

Логвинського Г.В.; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69256


-Висновок на запит Верховного Суду від 30.10.2020 р. (по справі № 266/3090/18) – щодо 

тлумачення статті 366-1 КК України;  

- Висновки Дисциплінарного уповноваженого Асоціації приватних виконавців України за 

зверненнями приватних виконавців (всього – 30 протягом 2020 року). 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. – 

12 вересня, 7 і 22 жовтня  2020 р. в Раді адвокатів Полтавської області прочитано 

лекції для адвокатів в рамках підвищення їх кваліфікації на теми: «Проблемні аспекти 

застосування Правил адвокатської етики», «Дисциплінарна відповідальність адвокатів», 

«Адвокат у виконавчому провадженні: актуальні питання» (он-лайн);  

30 жовтня 2020 р. при Асоціації приватних виконавців України проведено лекцію з 

підвищення кваліфікації приватних виконавців на тему: «Актуальні правові позиції 

Верховного Суду з виконавчого провадження». 

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).  

- 29 травня 2020 р. – зустріч експертів проекту Право-Джастіс з проблем дисциплінарної 

відповідальності приватних виконавців (он-лайн); 

- 29 травня 2020 р. – експерт ІІІ Судового форуму Асоціації адвокатів України, Сесія 3 

(Case discussion) Місія можлива: менеджмент складних та резонансних справ (он-лайн); 

- 11 червня 2020 р. - онлайн-обговорення теми «Виконання рішень національних судів в 

Україні», Аспен Інститут Київ в межах розвитку програмного напряму «Справедливість, 

закон і суспільство» (он-лайн);  

- 4 вересня 2020 р., конференція «Поточний стан ринку реалізації арештованого майна 

та шляхи його розвитку», м. Київ, ДП «Сетам», Асоціації приватних виконавців України (он-

лайн);  

- 10 вересня 2020 р., міжнародна конференція «ПРИВАТНЕ ВИКОНАННЯ В УКРАЇНІ: 

ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ РЕФОРМИ», Асоціації приватних виконавців України, проект 

Право Джастіс, м. Одеса;   

- 15 жовтня 2020 р., Комітет з питань правової реформи Верховної Ради України, 

слухання на тему: «Виконання судових рішень як гарантія дієвості судового захисту» (он-

лайн);   

- 16 жовтня 2020 р., «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ 

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ», ІV Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернівці, (он-

лайн);  

- 16 жовтня 2020 р., Комітет з питань правової реформи Верховної Ради України, 

засідання робочої групи з обговорення проекту закону «Про виконавче провадження», номер 

3726. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1.Монографія (співавторство):  

- Незалежність і юридична відповідальність суддів як гарантії верховенства права: монографія. 

За заг. ред. П. М. Рабіновича. Львів: Сполом., 2019. 384 с. (Овчаренко О. М. – Глава 2. Інститут 

юридичної відповідальності судді: доктринальний аналіз. С. 39-223, 7,5 д.а.) – Опубліковано у 

січні 2020 р. 

2. Фахові статті:  

1. Овчаренко О., Подорожна Т. Відповідальність судді за порушення приписів Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод. Вісник Київського національного 



університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2019. № 4 (111). С. 39-44. (Овчаренко 

О. М. – 0,5 д.а.). Опубліковано у січні 2020 р.  Не було в звіті 2019. 

2. Овчаренко О. М., Ковальова Я. О. Дисциплінарна відповідальність адвоката: дискусійні 

аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.  

2019. Випуск 40. С. 168-172. (Овчаренко О. М. – 0,4 д.а.). Опубліковано у січні 2020 р.  Не було 

в звіті 2019. 

3. Діхтярь А.В., Овчаренко О.М, Адвокатська етика у соціальних мережах: проблемні аспекти. 

Порівняльно-аналітичне право. № 1. 2020. С. 612-616. (Овчаренко О. М. – 0,4 д.а.). 

 3. Тези:  

- Овчаренко О., Соломко О. Що змінилося в роботі Дисциплінарної комісії приватних 

виконавців. Судебно-юридическая газета. 11 февраля 2020 г. (0,3 д.а). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

- Valentyna I. Borysova, Iryna V. Iurevych, Kseniia Yu. Ivanova, Olena M. Ovcharenko. 

Judicial Protection of Civil Rights in Ukaine: National Experience through the Prism of European 

Standards. Journal of Advanced Research in Law and Economics,  Volume X, Issue 1(39), Spring 

2019.  P. 66-84. feb. 2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4324>. Date accessed: 13 apr. 2020. doi: 

https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).09. 

Загальний обсяг – 2 д.а. Овчаренко О. М. – 0,8 д.а. Опублікована у лютому 2020 р. 

Проіндексована у березні 2020 р.  

- Ivan V. Nazarov, Olena M. Ovcharenko, Yana O. Kovalyova, Yulia O. Remeskova. Independence 

of an advocate in disciplinary proceedings: a comparative approach with a focus on Ukrainian 

experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, Issue  2(40), Spring 

2019. –v. 10, n. 2, p. 603 – 615, mar. 2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4621>. Date accessed: 27 apr. 2020. doi: 

https://doi.org/10.14505//jarle.v10.2(40).22.  

- Загальний обсяг – 1,2 д.а. Овчаренко О. М. – 0,3 д.а. Опублікована у квітні 2020 р. 

Проіндексована у вересні 2020 р. 

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 вчених 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 закордонними організаціями. - Була експертом з проблем 

виконавчого провадження Проекту ЄС «Право»-Justice. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. - 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Подяка від Харківської обласної 

організації Союзу юристів України за сумлінне виконання своїх службових обов’язків та з 

нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 2020 р. 

 

 

Овчаренко О.М. ________________ 

 

Звіт обговорений на затверджений на засіданні кафедри адвокатури протокол № 5 від 

07.12.2020р. 
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