
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по батькові. Овчаренко Олена Миколаївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адвокатури. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Висвітлення проблем розвитку інституту юридичної відповідальності адвоката та його 

взаємозв’язку з юридичної відповідальністю судді», 1,5 д.а. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Висвітлення проблем розвитку інституту юридичної відповідальності адвоката та його 

взаємозв’язку з юридичної відповідальністю судді», 1,5 д.а. 

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

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) – Розділи 2х 

колективних монографій, розділ підручника, підрозділи навчального посібника, статті у 

фахових наукових виданнях, у тому числі виданні, що індексується у БД  Web of Science і 

Scopus, статті у Великій українській енциклопедії, тези доповідей. Загальний обсяг -  8,6 

д.а. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

- здійснено аналіз гарантій процедурної справедливості в дисциплінарних процедурах щодо 

суддів та адвокатів;  

-  проведено узагальнення практичних і теоретичних проблем люстрації суддів як різновиду їх 

юридичної відповідальності;  

- надано визначення термінів кримінальна відповідальність судді, люстрація як особлива 

процедура відповідальності судді, дисциплінарна відповідальність судді, доступність правосуддя, 

імунітет судді, цивільно-правова відповідальність судді. 

- розкрито поняття та межі судового контролю за діяльністю приватних виконавців у 

виконавчому провадженні, проблеми дисциплінарної відповідальності приватних виконавців. 

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

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

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

правових актів – не було. 

5.3.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не було. 

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

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України – членом 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Відповідно до плану узагальнення практики застосування 

законодавства та проведення інших досліджень кафедри адвокатури на 2021 рік підготовлено 

узагальнення практики регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо 

дисциплінарної відповідальності адвокатів, а також практики оскарження рішень про 

застосування дисциплінарних стягнень до адвокатів в судовому порядку. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів 

– вироблені окремі пропозиції щодо недоліків законодавства щодо адвокатської 

діяльності, безоплатної правової допомоги згідно з Порядком моніторингу впровадження 

та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 24.02.2020. 

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

Конституційного Суду України. Підготовлено Висновки члена Науково-консультативної 

ради при Верховному Суді:  

1. Науковий висновок на лист Верховного Суду від 18.12.2020 р. № 115/0/27-20 справа № 

758/10761/13-ц (провадження № 61-19815св19) щодо бази нарахування аліментних 

платежів від 10.01.2021 р.  
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2. Науковий висновок на лист Верховного Суду від 29.12.2020 р. № 118/0/27-20 

справа № 522/9893/17 щодо вчинення нотаріальних дій з дотриманням принципу 

територіальності від 19.01.2021 р. 

3. Науковий висновок на лист Верховного Суду від 26.11.2020 р. № 587/0/26-20 справа № 

133/3337/19 щодо дії в часі рішень Конституційного Суду України. 

4. Науковий висновок на лист Верховного Суду від 29.12.2020 р. № 119/0/27-20 по справі 

№ 2-591/11 щодо фраудаторного правочину у виконавчому провадженні від 30.01.2021 

р. 

5. Науковий висновок на лист Верховного Суду від 02.02.2021 р. № 11/0/27-21 по справі 

№  344/1962/19 щодо застосування до спірних правовідносин положень частини першої 

статті 123, частини п’ятої статті 136 ЦК України та пунктів 1.8. і 5.24 Порядку 

застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні від 09.02.2021 р. 

6. Науковий висновок на запит судді Пророка В.В. від 17 березня 2021 р. по цивільній 

справі № 490/4465/28 від 16.04.2021 р. 

7. Науковий висновок на лист Верховного Суду від 22.02.2021 р. № 79/0/26-21 щодо 

представництва інтересів неповнолітнім адвокатом в суді від 19.03.2021 р. 

8. Науковий висновок на лист Верховного Суду від 06.04.2021 р. № 205/0/26-21 щодо 

звернення стягнення на спадкове заставне майно від 30.04.2021 р. 

9. Науковий висновок на запит Голови КЦС ВС Бориса Гулька  від 25.05.2021 № 

57/0/27-21 щодо змісту аліментних зобов’язань подружжя від 07.06.2021 р. 

10. Науковий висновок на запит Голови КЦС ВС Бориса Гулька  від 24.05.2021 № 

322/0/26-21 щодо змісту заборгованості по сплаті аліментів від 10.06.2021 р. 

11. Науковий висновок від 27 серпня 2021 р. на лист Верховного Суду від 21.07.2021 р. № 

434/0/26-21, справа № 2610/27695/2012 (провадження № 14-37цс21) щодо порядку і бази 

нарахування аліментних платежів. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 20.05 – лекція для підвищення кваліфікації 

адвокатів, Рада адвокатів Полтавської області, тема: «ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ». 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. Підготовлено 58 Висновків Дисциплінарного 

уповноваженого Асоціації приватних виконавців України за запити Асоціації приватних 

виконавців України. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування 

(в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення): 

• Стратегічний семінар Асоціації приватних виконавців України, 19-20 березня 2021 р., 

м. Львів (офф-лайн). 

• Засідання робочої групи щодо напрацювання законодавчих змін у сфері примусового 

виконання судових рішень та рішень інших органів влади, яке відбулось 29 березня 2021 р. 

на базі Комітету Верховної Ради з питань правової політики (он-лайн). 

• Публічне обговорення звіту «Аналіз практики притягнення приватних виконавців до 

дисциплінарної відповідальності» за участі представників Регіональних рад з питань 

реформи правосуддя (РРРП), Асоціації приватних виконавців України та Проєкту ЄС 

«Право-Justice», 9 квітня 2021 р. (он-лайн). 

• Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми судового права», 

23 квітня 2021 р.,  кафедра судоустрою та прокурорської діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (он-лайн); 

• IV Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування», 

проведений 21 травня 2021 р. на базі юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (он-лайн);  
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• Всеукраїнська науково-практична конференція «Виконавче провадження: 

теорія і практика», м. Харків, 3 червня 2021 р., проведена на базі Харківського окружного 

адміністративного суду (офф-лайн);  

• Закарпатські правові читання. XIII Міжнародна науково-практична конференція, 28 

травня 2021 р., Ужгородський національний університет (он-лайн);  

• Круглий  стіл «Інститут приватних виконавців: актуальні проблеми практики», м. 

Харків, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 15.06.2021 р. (офф-

лайн). 

• І Маріупольський конституційний форум «Людська гідність та забезпечення прав 

людини в умовах суспільних транфсормацій», 13-14 вересня 2021 р., м. Маріуполь, 

Конституційний Суд України, Координатор проектів ОБСЄ (офф-лайн). 

• П’ята конференція з виконавчого провадження, видавництво «Юридична практика», 

15 вересня 2021 р., м. Київ (офф-лайн). 

• Вебінар, присвячений Європейському дню правосуддя, 25 жовтня 2021 р., 

організований журналом Access to Justice in Eastern Europe (AJEE) (он-лайн).  

• «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», V Міжнародна  

науково-практична конференція, 29 жовтня 2021 р., м. Чернівці (он-лайн). 

• XI Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура: минуле, сучасність та 

майбутнє», 12 листопада 2021 р., Національний університет «Одеська юридична академія» 

(он-лайн). 

• Вебінар «Модельні правила Європейського цивільного процесу ELI-UNIDROIT 

українською мовою», організований журналом Access to Justice in Eastern Europe (AJEE), 11-

12 листопада 2021 р. (он-лайн). 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. Загальний обсяг – 9,8 д.а. 

9.1.Навчальні посібники:   

- Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів: підручник/ за ред. Н.Ю. Голубєвої. –  

Одеса: Фенікс, 2021.  344 с. С. 181-210. (д. ю. н., доц. О. М. Овчаренко – Глава 9 «Розгляд 

трудових спорів квазісудовими органами: Комісіями з трудових спорів, примирювальними 

комісіями, трудовими арбітражами», с. 279-319), 2,0 д.а. 

- Організація адвокатури та адвокатська діяльність : навч. посіб. для підгот. до комплекс. 

іспиту / [Т. Б. Вільчик, І. В. Назаров, О. М. Овчаренко та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 448 с. 

(д. ю. н., доц. О. М. Овчаренко (питання 26 (у співавт. з А. В. Іванцовою), 33, 48–54, 56–61, 82, 

83). 

9.2. Статті у фахових виданнях:  

- Ovcharenko Olena, Podorozhna Tetiana. Lustration of Judges in Ukraine: National Insights 

and European Implications. Access to Justice in Eastern Europe, Issue 4 (8) 2020, ISSN 2663-0575 

(Print), ISSN 2663-0583 (Online), http://ajee-journal.com, 10.33327/AJEE-18-3.4. p. 226-245. 

Available at: http://ajee-journal.com/lustration-of-judges-in-ukraine-national-insights-and-

european-implications. Doi: 10.33327/AJEE-18-3.4-a000037. Journal is indexed in Web of Science 

and Scopus data bases. 0.7 д.а. Опубліковано після подання звіту за 2020 рік. 

- Овчаренко О. Конституція і національні конституційні цінності в інтерпретації судді 

Конституційного Суду у відставці Володимира Кампо (рецензія на монографію Володимира 

Кампо «Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки)»). 

Право України. 2021. № 4. С. 198-203.0,25 д.а. 

9.3. Розділи у монографіях:  

- Виконавче провадження: теорія та практика: монографія / [Р.Ф. Ханова, С.О. 

Кравцов, І.О. Ізарова та ін.]; за заг. Ред. Р.Ф. Ханової, С.О. Кравцова. Харків: Право, 2021. 

672 с.; Овчаренко О. М. Розділ 4. Інститут дисциплінарної відповідальності приватного 

виконавця: проблеми і перспективи. С. 71-91. 1 д.а. 

- Овчаренко О.М. Гарантії процедурної справедливості в дисциплінарних процедурах щодо 

суддів та адвокатів. Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: традиції та новації: 



 4 

колективна монографія / За заг. ред. Н.В. Мішіної. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021. 

688 с. С. 390-434. 1 д.а. 

9.4. Інші публікації:  

- Велика українська енциклопедія: у 20 т. Харків, Право, 2020. Т. 19. Кримінальний 

процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. 

прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-

т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с.: Овчаренко О.М., статті, загальний обсяг -  1,1 д.а.: 

Юридична відповідальність судді С. 934-938. 

Кримінальна відповідальність судді. С. 387-391. 

Люстрація як особлива процедура відповідальності судді. С. 431-434. 

Дисциплінарна відповідальність судді. С. 171-173. 

Доступність правосуддя. С. 215-218. 

Імунітет судді. С. 355-356. 

Цивільно-правова відповідальність судді. С. 908-910. 

- Овчаренко Олена Миколаївна / Конституційно-правова наука та освіта у персоналіях: 

довідник / За загальною редакцією О. В. Батанова, К.В. Головко, Н.В. Мішіної, О.В. 

Щербанюк. Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2021. 160 с. С. 97. 

9.5. Тези доповідей:  

-Овчаренко О.М. Поняття та межі судового контролю за діяльністю приватних виконавців у 

виконавчому провадженні. Закарпатські правові читання. Матеріали XIII Міжнародної 

науково-практичної конференції (27-28 травня 2121 р., м. Ужгород) / Ужгородський 

національний університет: за заг. Ред. М.В. Оніщука та М. В. Савчина. Ужгород. РІК-У, 

2021. 306 с. С. 206-212.0,3 д.а. 

- Овчаренко О.М. Стандарти несудових (альтернативних) способів вирішення спорів: 

теоретичні аспекти. Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнар. конф. (Харків, 

23 квіт. 2021 р.) / редкол.: Л.М. Москвич та ін. – Харків: Право, 2021. – 538 с. С. 59-63.0,2 д.а. 

- Овчаренко О.М. Інститут дисциплінарної відповідальності приватного виконавця: 

проблемні питання // Інститут приватних виконавців: актуальні проблеми І 71 практики : 

матеріали круглого столу, присвяченого сучасним питанням діяльності приватних 

виконавців в Україні (м. Харків, 15 червня 2021 р.) / за заг. ред. проф. К. В. Гусарова. – 

Харків : ТОВ «Оберіг», 2021. 94 с. С. 45-50. Електронне наукове видання. – 

https://library.nlu.edu.ua/. 0,2 д.а. 

- Овчаренко О.М. Виконання рішення суду як конституційна цінність. Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29 

жовтня 2021р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та ін. Чернівці: 2021. 445 с. С. 57-60. 0,2 

д.а. 

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

- Ovcharenko Olena, Podorozhna Tetiana. Lustration of Judges in Ukraine: National Insights 

and European Implications. Access to Justice in Eastern Europe, Issue 4 (8) 2020, ISSN 2663-0575 

(Print), ISSN 2663-0583 (Online), http://ajee-journal.com, 10.33327/AJEE-18-3.4. p. 226-245. 

Available at: http://ajee-journal.com/lustration-of-judges-in-ukraine-national-insights-and- 

european-implications. Doi: 10.33327/AJEE-18-3.4-a000037.Journal is indexed in Web of Science 

and Scopus data bases. Стаття вийшла друком після подання звіту за 2020 рік. 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних: 

Овчаренко О. Конституція і національні конституційні цінності в інтерпретації судді 

Конституційного Суду у відставці Володимира Кампо (рецензія на монографію Володимира 

Кампо «Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки)»). 
Право України. 2021. № 4. С. 198-203. Журнал входить до міжнародних наукометричних баз 

даних: «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing, Inc.» (США), «Index Copernicus International» 

(Варшава, Польща), CrossRef (Нью-Йорк, США), Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) (США). 

https://library.nlu.edu.ua/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://ajee-journal.com/lustration-of-judges-in-ukraine-national-insights-and-
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10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Є внутрішнім 

рецензентом журналу Access to Justice in Eastern Europe, який індексується у БД Scopus і Web 

of Science). 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Член спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.017, створеної в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого для проведення разового захисту дисертації Демчини 

Тетяни Юріївни на тему «Організаційно-правові засади реалізації принципу незалежності 

адвокатури» на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право». Захист відбувся 19 травня 2021 р.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Офіційний опонент, спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.043 Національного університету 

«Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації Владишевської Вікторії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії 

з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» (утворено відповідно до Наказу МОН № 

765 від 02 липня 2021 р.). 

12.Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські:  

-Відгук на автореферат дисертації Чекмарьової Лариси Юріївни «Страхування професійної 

відповідальності адвоката», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура у спеціалізованій 

вченій раді Д 41.086.01 Національного університету «Одеська юридична академія». 

- Відгук на автореферат дисертації Чванкіна Сергія Анатолійовича «Інформаційні 

технології в цивільному процесі: теоретичні та практичні аспекти», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03  – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право у спеціалізованій вченій раді 

Д 41.086.03 Національного університету «Одеська юридична академія». 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії) – ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не було. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – надано Науково-правовий 

висновок на запит адвоката приватного виконавця Ю.В. Близнюкова від 20.09.2021 р. в 

рамках Науково-дослідного сектора Національного юридичного університету ім. Ярослава 

Мудрого (спільно із доктором юридичних наук, завідувачем кафедри кримінального права 

№2 Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого С. Харитоновим).  
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

- 15 травня 2021 р. як член Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

нагороджена подякою Голови Верховного Суду Валентини Данішевської за плідну працю, 

вагомий особистий внесок у забезпечення діяльності Верховного Суду з нагоди Дня науки 

(наказ Голови Верховного Суду від 28.04.2021 р.);  

- Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України за активну 

роботу в Союзі юристів України, сумлінне виконання службових обов’язків, 

професіоналізм, ініціатива та наполегливість і роботі та з нагоди святкування 8 жовтня 

2021 року Дня юриста (від 05 жовтня 2021 р.);  

- Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України за сумлінне 

виконання професійних обов’язків, ініціативу та наполегливість в роботі та з нагоди 

святкування 08 березня 2021 р. Міжнародного жіночого дня (5 березня 2021 р.). 

 

 

 

Овчаренко О.М.  

 

Звіт обговорений та затверджений на засіданні кафедри адвокатури протокол №3 від 19 

листопада 2021 року 
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