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ЗВІТ 

Центру досліджень адвокатури і права 

Національної асоціації адвокатів України  

(за проведену роботу у 2013 р.) 

І. Наукова діяльність: 

1. Під егідою НААУ проведено круглий стіл «Адвокатура України: історія та 

сучасність», який відбувся 25 січня 2013 року.  

Учасники: конкурсанти Всеукраїнського конкурсу письмових робіт серед 

студентів і аспірантів істориків та юристів на тему «Адвокатура України: історія 

та сучасність», журі конкурсу, працівники провідних архівів, адвокати, відомі 

дослідники цієї тематики. Регіональне представництво – 13 областей України.  

Співорганізатори круглого столу– провідні наукові інституції:  

1. Національна академія правових наук України;  

2. Інститут історії НАН України;  

3. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України;  

4. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; 

5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр 

українознавства філософського факультету;  

6. Національний університет «Києво-Могилянська академія»;  

7. Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка; 

8. Міжнародна асоціація істориків права; 

На заході нагороджено переможців конкурсу, апробовано результати 

нових досліджень з історії адвокатури, названо пріоритетні напрямки, які ще досі 

залишаються «білими плямами» у цій галузі.  

Фінансовим партнером круглого столу та нагородження переможців стала 

юридична фірма «Гвоздій та Оберкович». 

2. Підготовлено до друку (Василик І.Б.) Програму круглого столу.  

3. Підготовлено до друку (Василик І.Б.) Збірник матеріалів учасників 

круглого столу та інших науковців і адвокатів (червень 2013 р.). 

4. Започатковано Національною асоціацією адвокатів України серію видань 

«Нариси з історії адвокатури України». Протягом 2013 року авторським 
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колективом (21 автор) за редакцією керівника Центру підготовлено перший 

випуск серії за назвою «Адвокатура України: забуте і невідоме» 

4.1. Рукопис книги презентовано і обговорено на засіданні кафедри історії 

права Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща, 26 листопада 

2013 року). 

4.2. Книгу обговорено і рекомендовано до друку Вченою радою  Інституту 

українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України    

(м. Львів, 11 грудня 2013 року, Протокол №11). 

4.3. Робота з науковими рецензентами книги: Литвин М. Р. – доктор 

історичних наук, професор, директор Інституту українознавства імені Івана 

Крип’якевича Національної академії наук України; Ярмиш О. Н. – доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових 

наук України, керівник науково-організаційного відділу апарату Президії 

Національної академії правових наук України.  

 

5. Видано наукові статті з історії адвокатури і права у фахових журналах, 

рекомендованих ВАК України та в іноземному виданні: 

5.1. Василик І.Б. Адвокатська еліта Східної Галичини у становленні 

української державності // Українознавчий альманах: збірник наукових 

праць. – Випуск 14. – К., 2013. – 284 с. 

5.2. Василик І.Б. Західноукраїнська й польська правнича преса в суспільних 

процесах Галичини (кін. ХІХ ст. – 1939 р.) // Українознавчий альманах. 

Випуск 11. – К., 2013. – С. 243-247. 

5.3. Vasylyk I. Tendecje w badaniachz historii Państwa i Prawa Lwowskiej 

szkoły historyków prawa // Krakowskie zeszyty prawnicze. – Kraków, 2013. 

 

6. Розпочато роботу над третім етапом Проекту «Історія адвокатури України» 

- підготовкою он-лайн виставки архівних матеріалів для висвітлення на 

офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України. 

6.1. Опрацьовано матеріали Державного архіву Тернопільської області і 

замовлено для копіювання документи згідно укладеного з НААУ 

договору про співпрацю. 

 

ІІ. Видавнича діяльність: 

 

Протягом 2013 року видано: 

1. Програму круглого столу «Адвокатура України: історія та 

сучасність»; Програмки видав Центр українознавства Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

2.  Матеріали круглого столу «Адвокатура України: історія та 

сучасність» (31 автор, 156 сторінок). Видання здійснено за методичної підтримки 

Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, фінансової підтримки Центру сучасних наукових досліджень 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка та особисто заступника голови НААУ Валентина Гвоздія. 
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3. Книгу «Адвокатура України: забуте і невідоме», серія «Нариси з 

історії адвокатури України». – Випуск 1. – 380 сторінок, 21 автор. 

 

ІІІ. Організаційна діяльність: 

1. Підготовлено Положення про Центр досліджень адвокатури і права 

НААУ та функціональні обов’язки працівників Центру; 

2. Робота з авторськими колективами, рецензентами збірника круглого 

столу і книги нарисів; 

3. Робота із співорганізаторами заходів, науковими інституціями, 

видавництвами, редакторська робота наукових статей. 

4. Укладення з авторами книги (21 автор) Договорів передачі виключних 

майнових прав на Твір та Актів прийому-передачі примірникаТвору у 

вигляді першоджерела. 

 

ІV. Міжнародна діяльність: 

 

Наразі керівник Центру досліджень адвокатури і права НААУ Василик І.Б. 

бере участь у грантовій програмі ім. Л. Кіркланда Польсько-Американської 

Фундації Свободи (вересень 2012 р. – червень 2013 р.) і перебуває на стажуванні за 

власні кошти на кафедрі історії права відділу права і адміністрації Ягеллонського 

університету (м. Краків, Республіка Польща) та у Найвищій Раді Адвокатів Польщі 

(Варшава). Тема проекту: «Історія та досвід адвокатського самоврядування у 

Польщі та його роль у формуванні сучасної адвокатури». 

Для НААУ стажування має теоретичне і прикладне значення, оскільки 

сприяє налагодженню контактів для майбутньої реалізації програм обміну 

досвідом із: 

1. Центральним органом адвокатського самоврядування Польщі – 

Найвищою Радою Адвокатів Польщі (далі НРА, існує від 1918 р., має свою 

структуру і більш ніж 95 річний досвід роботи).  

Важливим є досвід Польщі у таких питаннях, як діяльність: Президії НРА 

Польщі; Дисциплінарного Суду; Третейського Суду при НРА; Центру медіації 

при НРА; Комісій; Фонду адвокатури при НРА; Ревізійної комісії; Клубу 

адвокатів при НРА (Краків), Наукового осередку і його структури. 

Цікавим є досвід 3-річного стажування аплікантів (осіб, які бажають 

отримати свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю) і ведення їхнього 

єдиного реєстру; проведення кваліфікаційного іспиту; підвищення кваліфікації 

адвокатів; правила етики; видавнича діяльність, професійна діяльність адвокатів 

тощо.  
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2. Проведено консультації з деканами (головами) рад адвокатів Кракова 

і Вроцлава (Польща) та обговорено напрямки співпраці. Зокрема про:  

2.1. Підвищення кваліфікації адвокатів шляхом взаємовизнання НААУ і 

НРА Польщі їх дипломів. Польські адвокати беруть участь у семінарах в Україні, 

ці сертифікати визнаються їхніми радами (пропозиція голови ради адвокатів 

Кракова, їхня рада вже готова до такої співпраці). Натомість українські адвокати 

беруть участь у семінарах в Польщі, отримані там сертифікати визнаються 

НААУ; 

2.2. Виїзні взаємовідвідування для керівництва НААУ, голів обласних рад 

адвокатів, з метою перейняти досвід; аплікантів і адвокатів. Оплату таких 

взаємообмінів для української сторони можуть фінансувати спеціальні фонди, до 

яких можна звертатися із заявками і спільно формувати такий проект і складати 

програму візитів.  

2.3. Спільне проведення НААУ і НРА Польщі конференцій, форумів, 

семінарів, круглих столів тощо. 

2.4. Обговорення можливої підготовки і підписання меморандуму про 

співпрацю між НААУ і НРА Польщі; 

 

3. Налагоджено співпрацю з кафедрою історії права відділу (факультету) 

права і адміністрації Ягеллонського університету (Республіка Польща); 

 

Подібні стажування мають важливе практичне значення. Так, Василик І. Б., 

за результатами стажування у жовтні-листопаді 2012 р., в рамках Програми для 

молодих науковців ОБТА Інституту Інтердисциплінарних досліджень 

«AltersLiberales» Варшавського університету, налагодила контакти з науковим 

осередком Найвищої Ради Адвокатів Польщі, редакцією її профільного журналу 

«Палестра». Опис структури діяльності польської Найвищої Ради Адвокатів 

(опублікований у тезах Матеріалів круглого столу, 25 січня 2013 р.), послужив 

створенню при НААУ Центру досліджень адвокатури і права, комітетів тощо.  

 

 

Керівник Центру досліджень 

адвокатури і права НААУ, к.і.н.      І.Б. Василик 

 

31.01.2014. 


