До Конкурсної комісії для здійснення відбору
кандидатур на посаду судді Конституційного
Суду України щодо осіб, яких призначає
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АВТОБІОГРАФІЯ
Щербанюк Оксани Володимирівни
Я, Щербанюк Оксана Володимирівна, народилася
МІСТ

ОКУ Б

. Громадянка України.

Освіта. У 1998 році закінчила юридичний факультет Чернівецького
державного

університету

імені

Юрія

Федьковича

за

спеціальністю

«Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У квітні 2000 році в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила
дисертацію

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

юридичних

наук

(спеціальність 12.00.07), а в травні 2014 році в Київському національному
університеті

імені

Тараса

Шевченка

захистила дисертацію

на здобуття

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 на тему
«Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави». У
2008 р. мені було присвоєно вчене звання доцента, а в 2021 р. - професора.

Трудову діяльність розпочала з О 1 вересня 1998 року на посаді
викладачафінансового

стажиста
права

кафедри

конституційного,

Чернівецького

державного

адміністративного

університету

імені

та

Юрія

Федьковича. З О 1 вересня 2000 року переведена на посаду доцента кафедри
конституційного,

адміністративного

та

фінансового

права Чернівецького

державного університету імені Юрія Федьковича. З О 1 вересня 2014 року
переведена на посаду в.о. завідувача кафедри правосуддя Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича. З 04 січня 2016 року
переведена на посаду завідувача кафедри правосуддя за контрактом

ЯІ<

обрана

за конкурсом. 27 квітня 2018 року кафедру перейменовано на кафедру
процесуального права. В грудні 2020 року обрана на посаду завідувача кафедри
процесуального права за конкурсом. Член одноразових спеціалізованих рад по
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захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в сфері права в ДВНЗ
«Ужгородському

національному

університеті»,

Інституті

законодавства

Верховної Ради України. Член редакційної ради наукового журналу «Studia
wyborcze» (Польща), редакційної ради юридичного журналу «Право України»
(Україна), редакційної колегії юридичного журналу «Конституційно-правові
академічні студії» (Україна).
Випускниця 2006 р. Української школи політичних студій - сшльного
освітньо-мережевого проекту Лабораторії законодавчих ініціатив та Ради
Європи, що був започаткований 2005 року з нагоди 1 О-річчя вступу України до
Ради Європи, розробленого з метою підвищення культури публічної політики в
Україні, яка базується на принципах справедливості, довіри та діалогу.
У 2019 році - лектор спільної сертифікатної програми Вісбаденського
Інституту права та економіки (Німеччина), університету прикладних наук м.
Трір

(Німеччина),

університету

м.

Грац

(Австрія)

та

Чернівецького

національного університету ім. Ю. Федьковича (Україна) «Європейське право».
У липні 2019 року - лектор Літньої школи «Шлях України до
Європейського Союзу» проєкту ЄС «Право-Іцзіісе». В вересні 2019 року
протягом двох тижнів підвищувала кваліфікацію на юридичному факультеті
Вільнюського університету (Литва). В грудні 2019 - лектор семінару-тренінгу
для

Секретаріату

Конституційного

Координатором проєктів

Суду

України,

організованому

ОБСЄ в Україні. Лектор щорічних Літніх шкіл

«Верховенство права і конституціоналізм» Координатора проєктів ОБСЄ для
студентів, аспірантів вищих навчальних юридичних закладів.
Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.
У 2020 р. надавала пропозиції робочій групі при розробці проєкту закону
України № 4533 «Про конституційну процедуру».
Національний

експерт

Проєкту

ЄС

«Право-Іцвіісе»,

Координатор

Чернівецької регіональної ради з питань правосуддя Проєкту Європейського
Союзу «Право-Іцзтісе».
Експерт Програми USAIDE «Нове правосуддя».
Член

Правління

Німецько-українського

об'єднання

юристів,

член

з
Національної асоціації адвокатів України. Адвокат з 2012 р.
Я є авторкою понад 140 публікацій з проблем конституційного права та
конституційного судочинства в тому числі монографій, навчальних посібників.
Займаюся проблемами народного суверенітету, захисту конституційних прав і
свобод людини і громадянина, конституційного судочинства, конституційної
скарги, досвіду конституційних реформ, правничої аргументації, реформування
судової влади, адвокатури. Основні наукові праці, підготовлені особисто та у
співавторстві: підрозділ 2.7 «Конституційна доктрина й доктрина судового
прецеденту в конституційній юрисдикційній практиці» у колективній монографії
«Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку»
(Харків: Право, 2021 р.), розділ 2 «Проблема виконання актів Конституційного
Суду» у колективній монографії «Виконавче провадження: теорія та практика»
(Харків: Право, 2021 р.), «Procedural rights in the human rights system» у
монографії «А new way to law». (Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021 ), czesc І
«Problems of Public Finances in the Practice of the Constitutional Court of Ukraine» у
колективній монографії

«Finanse publiczne а Konstytucja» (Warszawa: Poltext,

2020), «Право і політика суверенітету народу як основа вільної і незалежної
України у ХХІ столітті» у колективній монографії «Право у сучасному
політичному житті сучасної України» (Київ: Логос, 2020), «Competitive Selection
of Judges: Problems of Constitutional Realization» (Yearbook of Ukrainian law, 2019.
№ 11 ),_«Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в
Україні» (Київ: Румес, 2017 р.), «Народний суверенітет і владоспроможність
демократичної держави» (Киів: Логос, 2013 ).
Низка моїх наукових праць останніх років стосувалася конституційного
судочинства в Україні та європейських країнах, зокрема: Досвід Німеччини у
регулюванні етичної поведінки суддів конституційного суду (пропозиції для
України). Етика правника: тези доповідей та повідомлень учасників круглого
столу. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021.; Європейська модель
конституційного судочинства. Конституція України: ціннісний вимір 25-річного
досвіду державотворення та правотворення: Тези доповідей Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, 23 червня 2021 р.); Problems of
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Implementation of the Constitutional Complaint іп Ukraine and Ways to Resolve them.
Joumal of Advanced Research іп Law and Economics, v. 11, n. 2, mar. 2020;
Constitutional identity іп , the argumentation of decisions of constitutional courts.
Constitutional and legal academic studies. Issue З. 2020; Права людини і
національна безпека: проблеми забезпечення Конституційним Судом України.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Права людини
і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції». К.: Ваїте, 2019;
Прогалини та колізії законодавчого регулювання інституту дисциплінарної
відповідальності судді Конституційного Суду України. Актуальні проблеми
юридичної науки. Хмельницький: Хмельницький університет управління та
права

імені

Леоніда

Юзькова,

2019;

Теорія

цінностей

та

практика

конституційного правосуддя. Публічне право. Спеціальний випуск. 2018;
Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної
демократії. Право України. 2018. № 12; Конкурсний добір суддів: проблеми
конституційної реалізації. Право України. 2018. № З та інші.
Станом на 13 вересня 2021 р. маю професійний стаж роботи у сфері права
(після отримання диплому про вищу освіту за спеціальністю «Правознавство») 23 роки.
Син _
13 вересня 2021 р.

оку народження.
Оксана ЩЕРБАНЮК
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Обов'язковими умовами дієвості Конституційного Суду України є
легітимність, незалежність та фаховість. Саме Суд покликаний захищати
суверенні права народу від протиправних дій та рішень органів публічної
влади. При цьому вважаю, що Конституційний Суд не може абстрагуватися від
суспільства, а його рішення мають визнаватися учасниками сусшльних
відносин незалежно від їх особистої оцінки конкретного питання. При цьому
Суд не повинен ставати ні суб'єктом прийняття політично вмотивованих
рішень, ні відірваним від реального життя. Вважаю, що компетентність судді
Конституційного Суду залежить не тільки від фаховості та доброчесності, а й
менталітету та стилю мислення, вміння застосовувати Конституцію при
вирішенні юридичних. спорів та встановлення позитивного змісту духу
Конституції

через

фіксацію

у

рішеннях.

Це

передумова

побудови

конституційної демократії в Україні, де людина, її життя і здоров'я, честь
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гідність, недоторканість та безпека є найвищою соціальною цінністю.
Мій професійний рівень та досвід роботи пов'язаний з конституційним
правом та конституційним судочинством. На даний час я є доктором
юридичних наук з конституційного права, професором, завідувачем кафедри
процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного
унгверситету

імені

Юрія

Федьковича.

Входжу

до

складу

Науково

консультативної ради Конституційного Суду України. Наукове визнання
авторитет
працями з

вченого-конституціоналіста

підтверджується

моїми

1

науковими

конституційного права (з проблем народного суверенпету,

конституційного судочинства, процесуальної компетенції, виконання рішень
Конституційного Суду України, конституційної скарги в Україні тощо),

викладанням курсів «Конституційне судочинство», «Правнича аргументація»,
виступах на міжнародних науково-практичних конференціях, участю в якості
тренера

в

Літних

школах

Координатора

проектів

ОБСЄ

в

Україні

«Верховенство права та конституціоналізм», в якості експерта проекту «Право
Justice», експерта USAIDE у сфері реформування сектору юстиції «Нове
правосуддя».
В

сучасних умовах

від Конституційного

Суду

України

залежить

результативність правових реформ, розв'язання конституційних конфліктів,
забезпечення

юридичної

послідовного

процесу

визначеності

утвердження

та

гарантування

верховенства

системного

Конституції

та

України.

Вважаю, що досвід роботи в сфері права, володіння необхідними професійними
та людськими якостями дозволять мені зробити вагомий внесок у розбудову
незалежного та авторитетного Конституційного Суду У країни, що і є головною
мотивашю, яка зумовила мою участь в ко
07.09.2021 року

О,

Оксана ЩЕРБАНЮК

