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Активність комітетів НААУ у 2020 році



За 2020 рік комітети НААУ:
● провели 96 засідань та 201 захід
● проаналізували 48 законопроектів
● опублікували 104 статті
● видали 3 збірника методичних рекомендацій
● підготували 23 Бюлетені діяльності комітетів
● та 8 інформаційних дайджестів 

● за ініціативою комітетів було підписано 3 меморандуми про співпрацю



● Загалом, у 2020 році комітети НААУ провели 201 захід. 

Найактивнішими комітетами стали: 

* На слайді представлено комітети з кількістю заходів від 10



● 48 законопроектів:

Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської 
діяльності: 

● проект Закону України «Про правове та прозоре 
регулювання лобіювання в Україні»;

● проект Кримінального процесуального кодексу України щодо 
вдосконалення окремих норм із метою забезпечення рівності 
сторін кримінального провадження під час проведення 
обшуку; 

● проект Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (щодо 
усунення дискримінації за колом платників); 

● проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення порядку 
складення протоколів про адміністративне 
правопорушення за порушення права на інформацію»;

● проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо 
удосконалення окремих питань організації адвокатської 
діяльності»;

● проект Закону України «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України щодо перебігу процесуальних строків під час дії 
карантину, установленого Кабінетом Міністрів України для 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19); 

● проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які 
можуть претендувати на вступ на державну службу».

Комітет захисту прав людини: 

● проект Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою»;

● проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо гармонізації 
законодавства у сфері запобігання та протидії 
дискримінації із правом ЄС»; 

● проект Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України (щодо протидії 
злочинам на ґрунті ненависті за ознаками 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності»; 

● проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України та Кримінального 
процесуального кодексу України щодо забезпечення 
участі громадян України у здійсненні правосуддя».

Комітет з сімейного права:

● проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реалізації прав 
підлітків у сфері охорони здоров’я»;

● проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо визначення місця 
проживання дитини в безспірному порядку».



Комітет з цивільного права та процесу: 

● проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення процедури 
розгляду судових справ, пов’язаних із захистом прав 
дітей»;

● проекту Закону України «Про внесення змін до ЦПК України 
щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов’язаних із 
захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ 
окремого провадження»;

● проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на 
утримання дитини»;

● проекту Закону України «Про реалізацію майна та інші заходи з 
метою забезпечення безпеки під час зберігання майна, 
предметів та матеріалів в складських та інших приміщеннях, 
належних державі»;

● проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо визначення місця 
проживання дитини в безспірному порядку»;

● проекту Закону України «Про внесення змін до Сімейного 
кодексу України (щодо визначення часу, з якого за рішенням 
суду зменшується або збільшується розмір аліментів)».

Комітет з кримінального права та процесу: 

● проекту Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою»;

● проекту Закону України «Про внесення зміни до с. 183 
КПК України щодо особливостей визначення розміру 
застави при обранні запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою за вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого корупційного злочину»;

● проекту Закону України «Про внесення змін до КК 
України та КУпАП щодо посилення 
відповідальності за правопорушення у сфері 
містобудування»; 

● проекту Закону України «Про відшкодування шкоди 
потерпілим від насильницьких кримінальних 
правопорушень».

Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу:

● проект Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України (щодо 
питання про виплату винагороди викривачу)»; 

● проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення 
ефективності протидії корупції в окремих 
правоохоронних та інших державних органах». 

Комітет з питань банкрутства:

● проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
України з процедур банкрутства (щодо недопущення 
зловживань у сфері банкрутства на період здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникнення і 
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».



Комітет з аграрного, земельного та довкілевого права: 

● проекту Закону України “Про прогресивні земельні відносини”;
● проекту Закону України щодо підвідомчості спорів №3296; 
● проекту Закону України “Про внесення змін до розділу Х 

«Перехідні положення»;
● проекту Закону України щодо заборони відчуження земель 

сільськогосподарського призначення №3442-1; 
● проекту Закону України щодо запровадження окремих видів 

державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників 
№3547; 

● проекту Закону України щодо стимулювання діяльності 
фермерських господарств №4046; 

● проекту Закону України щодо підвищення захисту інтересів 
власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) 
сільськогосподарського призначення №4063; 

● проекту Закону України “Про удосконалення системи управління 
та дерегуляції у сфері земельних відносин” №2194. 

Комітет з питань митного і податкового права:

● проект Закону України “Про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо усунення 
порушення прав самозайнятих осіб)”;

● проекту Закону України «Про Бюро економічної безпеки 
України»;

● проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» (щодо усунення дискримінації за 
колом платників)”.

Комітет з медіа та рекламного права:

● проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» щодо надання 
відповідей на запити”.

Комітет з господарського права та процесу:

● проект Закону України «Про платіжні послуги»; 
● проект Закону України «Про віртуальні активи»;
● Заступник Голови Комітету Черних О.С. виступив 

співавтором Законопроекту №4398 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації 
зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб». 

Комітет з з адміністративного права та процесу:

● проект Закону України «Про адміністративну 
процедуру»;

● проект Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо протидії мобінгу».



Комітет з трудового права: 

● проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності 
працівника в електронній формі»;

● проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про зайнятість населення» щодо стимулювання створення 
нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва»;

● проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 
щодо підвищення розміру пенсій особам, які працювали в 
колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських 
господарств та сільськогосподарських підприємствах 
(організаціях)»; 

● проект Закону України «Про внесення змін до статті 13 Закону 
України «Про соціальні послуги» щодо підвищення розміру 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду»;

● проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу»; 

● проект Закону України «Про внесення змін до статті 64 
Бюджетного кодексу України щодо порядку зарахування 
податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із завершенням 
реформи децентралізації»;

● проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення» щодо приведення термінів 
закону у відповідність до термінів, які вживається у 
законодавстві про реабілітацію жертв репресій” №4480 та ін. 

Комітет з питань безоплатної правової допомоги: 

● проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-2019)»;

● проект Закону України ««Про внесення зміни до 
розділу XI «Перехідні положення» Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
особливостей судового контролю за 
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні та розгляду 
окремих питань під час судового провадження 
на період карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID 19)»; 

Комітет з питань медіації:

● проект Закону України «Про медіацію».



Комітет з питань 

електронного судочинства та 

кібербезпеки адвокатської 
діяльності

“Електронні докази. Обшук”

Комітет медичного і 
фармацевтичного права та 

біоетики 

“Позиції ЄСПЛ у сфері 
охорони здоров'я”

● 3 збірника методичних рекомендацій

Комітет з сімейного права

“Найкращі інтереси дитини у 

цивільному провадженні”



● 104 статті

Комітет захисту прав людини:

● Електронний цифровий підпис: перспективи використання та способи перевірки 
справжності. Подання до суду документів електронною поштою – новели сьогодення. 

● Мета покарання. Чи можливе виправлення без відбування покарання? Позитивна практика.
● Перевірка судом на підготовчому засіданні скарг захисників у порядку частини 2 статті 303 

КПК, в тому числі, відхилених на етапі досудового провадження (Конституційний аспект), 
Як діяти адвокату під час підготовчого судового провадження задля успішного захисту. 

● Примусові заходи медичного характеру. Деякі аспекти, на які необхідно звернути увагу при 
здійсненні захисту неосудної особи.

● Деякі аспекти перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному 
процесі. 

● Як найкраще діяти адвокату в кримінальному процесі для захисту неповнолітнього 
підозрюваного. 

● Актуальні питання захисту неповнолітніх у кримінальних провадженнях при відсутності 
законного представника. Або що заважає відновному правосуддю. 

● Штучний інтелект на допомогу правосуддю: дотримання прав людини. 
● Захист права на доступ до інформації – виклики сьогодення.

Комітет медичного та фармацевтичного права та 
біоетики:

● Окремі питання, пов’язані з досудовим 
розслідуванням і судовим провадженням у 
медичних справах.  

● Forensic medical and forensic psychiatric 
examination: some issues of legal regulation.

● Правомірне розголошення медичної таємниці: 
деякі аспекти. • Доктрина медичного права 
України: правова суть. 

● Монополія на лікування COVID-19. 
● Правова концепція охорони здоров’я дружня до 

дитини.
● Окремі трудові гарантії для медичного працівника 

при скороченні чисельності або штату. 
● Чи можна виправити дрімучі уявлення урядовців 

про сурогатне материнство.
● За "єресь" навколо сурогатного материнства 

доведеться вибачатися.
● Перспективи виробництва ліків від COVID-19: 

примусове ліцензування як забезпечення доступу 
до лікування. 

● Про «синдром парацетамолу» або: монополія на 
лікування COVID-19 в Україні стає реальністю. 

● Ласий шмат міжнародних досліджень щодо 
лікування COVID-19 можу бути монополізовано в 
Україні. 

● Чи буде в Україні патентна монополія на лікування 
COVID-19. 

● Чи може патент бути перешкодою в доступі до 
лікування за надзвичайних обставин? 

● Сурогатне материнство: нормативна «Ахілесова п’
ята». 

Комітет з питань верховенства права: 

● Скасування адвокатської монополії – складова частина механізму порушення прав людини 
в Україні.

● Попри демонстрацію так званих реформаторських кроків, судова влада в Україні перебуває 
в кризовому стані.

● Адвокатура: без права на захист.
● Не ставте воза попереду коня!.
● Суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України: питання взаємодії.



Комітет з сімейного права:

● Поділ майна подружжя: як бути з ТОВ?
● ТРЦ: як захистити права дітей в умовах карантину?
● Таємниця шлюбних договорів 2020.
● Актуальність питання щодо міжнародного викрадення дітей у сьогоденні.
● Як дотримуватися встановленого графіку побачень з дитиною під час карантину?
● Вашу дитину відрахували зі школи: як захистити порушене право на освіту?
● Як ділити майно, якщо ви проживали у фактичних шлюбних відносинах (без державної 

реєстрації шлюбу)?
● Борги подружжя: як бути при поділі майна?
● Казка про переваги поділу подружнього майна в договірному порядку.
● Спір про поділ майна подружжя: перша консультація в сімейного адвоката.
● Найкращі інтереси дитини: актуальні питання судової практики.
● Кримінальний аспект у справах поділу подружнього майна.
● Конфлікт чи булінг: ключові відмінності в огляді судової практики.
● Child Law в Україні та світі.
● Відповідальність вчителя за булінг: штраф, догана чи звільнення?
● Дитина в суді: допитати, опитати чи просто вислухати?
● Успадкували корпоративні права: як не заблукати в трьох соснах.
● Ювенальна спеціалізація: елемент реформування системи юстиції щодо дітей та пріоритет в 

діяльності Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ.
● Как адвокату по семейным делам следует проводить первичную консультацию для построения 

эффективной стратегии. 
● Усупереч стереотипам. Навіщо вам шлюбний договір.
● Що адвокату потрібно знати про медіацію?
● Репортаж «Волонтерство чи експлуатація: що не так з участю дітей в опитуванні на виборах?
● У яких випадках батьки можуть отримувати аліменти від своїх дітей?
● Стягнення аліментів на утримання батьків: що потрібно врахувати?
● Повернути не можна залишити: практичні моменти застосування судами положень Конвенції 

про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
● Як адвокату збільшити шанси на визнання та виконання рішення українського суду із сімейної 

справи за кордоном?
● 7 правових позицій Верховного суду про застосування обмежувальних приписів.
● Особливості поділу нерухомого майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території АР 

Крим (ТОТ АР Крим) або тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях 
(ТОТ ОРДЛО).

Комітет з питань антикорупційної політики та 
комплаєнсу:

● Невизначеність наверху судової влади 
дезорганізує роботу судів нижчих інстанцій. 

Комітет з питань гендерної політики:

● Успіх жінок в юридичній професії, як і в усіх 
інших, залежить від нас самих.

● Леді, знай своє місце: про законодавче 
регулювання статусу першої леді.

● Посібник «Спитай юристку ЮрФем: відповіді 
на складні запитання у період пандемії 2020 
рік». 

● Карантин збільшив кількість звернень до мене 
як до адвокатки у сфері трудового права.

● Що робити, якщо тебе звільняють? Механізми 
вигідного звільнення з юридичної точки зору.

Комітет з питань електронного судочинства та 
кібербезпеки адвокатської діяльності:

● Реалізація ідеї електронного судочинства.
● Потрібно навчитися жити так, щоб якість 

нашого життя не погіршувалася та не 
залежала від вірусів.

Комітет з будіельного права:

● Проблемні питання у сфері будівництва 
(станом на серпень 2020 року).

● Неякісні комунальні послуги та завищені 
тарифи: шляхи вирішення проблем.



Комітет з питань юридичної освіти:

● Доброчесність, і не лише академічна, — це те, до чого слід привчати із самого 
дитинства. 

● Про конкурентоздатність вищої юридичної освіти на міжнародному рівні говорити 
складно. 

● Освіта дорослих як суспільна відповідальність та інвестиції в майбутнє.
● Освіта дорослих: Cui prodest? Якою повинна бути політика навчання дорослих в 

Україні? 
● Студенти проти правничого ЗНО: аргументи незмінні.
● Використання інформаційних ресурсів при дистанційному навчанні юридичних 

дисциплін.

Комітет з міжнародного права:

● Особливості фіноперацій за законом про фінмоніторинг 
деталізовані Нацбанком

● Кому належить Місяць? Space-X, Маск і міжнародне 
право.

● Паспорт в обмін на інвестиції.
● Суд у справі MH17: чи будуть присуджувати 

відшкодування в Нідерландах за законом України?
● Коментар щодо ситуації з жінками та дітьми - 

громадянами України, які утримуються в сирійському 
таборі Аль-Хол.

● Коментар щодо ситуації з українськими дітьми, які 
знаходяться в сирійському таборі Аль-Хол.

● Право на гражданство с точки зрения.
● Конституции, конвенций и практики ЕСПЧ.
● Законопроєкт 2590 про подвійне громадянство: 

лібералізація не для всіх.
● Місце Конвенції про права дитини та факультативних 

протоколів до неї у правовій системі України.
● Втручаючись, уряд ставить під сумнів здоровий глузд 

своїх виборців — юристка про заборону виїзду на роботу 
за кордон!

● Від військових до експрезидентів. Що в Україні не так зі 
звинуваченням у держзраді.

● Резолюція всесвітньої організації охорони здоров’я щодо 
оцінки подій під час пандемії коронавірусу Сovid-19: чи 
можливо притягнути винних до відповідальності?

● Вплив СОVID-19 на міжнародне право. Правники 
аналізують виклики, відслідковують тенденції, роблять 
прогнози (частина друга).

● Чи вплине розслідування збиття літака МАУ над Іраном 
на судовий процес по МН17 – аналіз правників.

● Вартість арбітражного розгляду спору допоможе 
мінімізувати добре прописаний контракт і арбітражне 
застереження у ньому.

Комітет з кримінального права та процесу: 

● Конфлікту між адвокатами й суддями ВАКС немає, є тотальне нехтування 
Конституцією.

● Закон «про злодіїв в законі». Український аспект.
● от факт, что ты, кроме теории, способен передать и собственный опыт, стимулирует.
● Судове провадження щодо кримінальних простуків: чи справдяться очікування.
●  Питання застосування статті 206 КПК України: затримання у транзитній зоні 

аеропорту. Кримінальний процес: сучасний вимiр та проспективнi тенденцii.
● Перевірка слідчим суддею обґрунтованості підозри як засіб протидії необґрунтованому 

кримінальному переслідуванню.
● Проблемні питання застосування статті 290 КПК України у діяльності сторони захисту: 

практика ККС ВС.
● Застосування примусової госпіталізації психічно хворих осіб у кримінальному 

провадженні України в контексті практики Європейського суду з прав людини.
● Питання реалізації права підозрюваного, обвинуваченого на переклад у 

кримінальному провадженні України.
● Повноваження суду першої інстанції щодо закриття кримінального провадження у зв’

язку з декриміналізацією діяння: доктрина і практика.
● Судове провадження щодо кримінальних проступків: чи справдяться очікування?
● Проблемні питання оскарження та розгляду скарг на рішення та бездіяльність 

прокурора вищого рівня під час застосування ст. 308 КПК України.
● Dynamics of the implementation of the protective function in sentencing for criminal 

offences: the practice of the Convention for the Protection of Human.



Комітет з цивільного права та процесу:

● Стягнення аліментів: як правильно звернутися до суду». 
● «Аліменти: зміна розміру і способу стягнення». 
● «Як стягувати аліменти, коли їх платник чи одержувач проживає за кордоном». 
● «Шлюбний договір: практичні поради у світлі практики Верховного Суду». 
● «Аліментний виконавчий напис нотаріуса: ідеї щодо удосконалення національного 

законодавства» 
●  «Розірвання шлюбу з іноземним елементом: колізійні прив’язки щодо застосовуваного 

права у законодавстві ЄС, США, Китаю, Росії та України». 
●  «Судова реформа 
●  це не про те, що треба всіх звільнити». 
●  Індексація розміру аліментів.

Комітет з питань банкрутства:

● «ВЕРХОВНА РАДА vs COVID-19: Пільги для бізнесу під 
час карантину». 

● «Пільги для бізнесу під час карантину: аналіз 
законопроекту № 3220». 

● «Відповідальність арбітражних керуючих: новели 
законодавства, підстави та порядок притягнення до 
дисциплінарної відповідальності». 

● «Проблемні питання оплати послуг та відшкодування 
витрат арбітражних керуючих».

● «Солідарна та субсидіарна відповідальність у справах 
про банкрутство, або «Як стягнути борг з ТОВ коли в неї 
нічого нема?». 

● «Банкрутство фізичних осіб: у чому вигода, кому 
підходить, нюанси, висновки, перспективи?». 

● «МОРАТОРІЙ №13 – ШКІДЛИВІСТЬ ВАЖКО 
ПЕРЕОЦІНИТИ». 

● «НеДОбанкрут. Чи як подолати ПостСOVID-ну кризу і 
зберегти бізнес». 

● «Бизнесу очень важна репутация, а банкротство – 
единственный способ уходить с рынка правильно». 

● «Банкрутство фізичної особи через карантин: як 
позбавитися боргів».

Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів: 

● «ТОП-5 фактів, на які необхідно звернути увагу представникам бізнесу у зв’язку із 
введенням карантину».

● «Інвест-няні в штатському —  загроза, яка для бізнесу є страшнішою від карантину».

Комітет з аграрного, земельного та довкілевого права: 

● «Проблемні питання підвідомчості земельних спорів». 
● «Аналіз окремих судових позицій щодо захисту прав на 

землю фермерського господарства».
● «Алгоритм дій у разі проведення перевірки та 

притягнення до адміністративної відповідальності 
суб'єктів господарювання за порушення земельного 
законодавства». 

● «Погодження меж земельної ділянки. Чи обов'язково 
погоджувати?».

Комітет з питань митного і податкового права: 

● «Оплата гонорару готівкою. Якими доказами довести її отримання?». 
● «Закон про ЄСВ: Крок назустріч адвокатам і не тільки».
● «Невдовзі настануть часи, коли ви не зможете витратити більше, ніж офіційно 

заробляєте».
● «Як законодавець забув про адвокатську таємницю в Законі про фінансовий 

моніторинг: розбір правових наслідків».
● «Невдовзі настануть часи, коли ви не зможете витратити більше, ніж офіційно 

заробляєте»
….

Комітет з питань захисту прав осіб з інвалідністю: 

● «Працевлаштування осіб з інвалідністю: законодавчі гарантії та реальність». 
● «Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю. Обов’язки та права 

роботодавця».



Комітет з трудового права:

● «Чи є зміна режиму роботи компанії тотожною зміні режиму роботи працівників?». 
●  «Звільнення під час карантину». — «Експертні переговори в трудових спорах».
● «Розвиток медіації в країнах СНД». 
● «Карантин продовжено: що далі робити з трудовими питаннями?». 
● «Аутстафінг і нереальність господарських операцій: що про це говорить судова практика?». 
● «Відповідальні особи за збереження персональних даних працівників». 
●  «5 порад під час звернення до народного депутата України». 
●  «Комерційна таємниця в ТОВ». 
● «Остання практика Верховного Суду з питань звільнення з публічної служби». 
● «Звільнення та невиплата заробітної плати: чи може роботодавець використати форс-мажор на 

свою користь?». 
● «Практика Верховного Суду з питань відсторонення від роботи».
● «Звільнення працівників патронатної служби». 
● «Дострокове припинення повноважень народних депутатів, які вчинили корупційні 

правопорушення».
● «Оскарження можливого звільнення».
● «Організація діяльності відділу кадрів або HR-спеціалістів».
● «Конфіденційність процесу медіації у трудових спорах».
● «Концепція прихованого працевлаштування». 
● «Трудовий договір чи цивільно-правова угода: переваги, недоліки, ризики для роботодавця».
● «Аналіз особливостей звільнення працівника за власним бажанням та за угодою сторін через 

призму судової практики Верховного суду».
● «Безробітний адвокат, чи це можливо?». 
● «Суперечливі правові висновки Верховного Суду щодо обчислення середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу». 
● «Судова перспектива поновлення на посаді державних службовців після їх звільнення під час 

змін в організації виробництва і праці».
● «Порядок та терміни накладення штрафів Держпрацею».

Комітет з транспортного права:

● «Проблеми імплементації Україною acquis 
communautaire в частині зважування 
великогабаритного транспорту».

● «Суд Європейського Союзу як спосіб судового 
захисту українських транспортних підприємств 
на території ЄС».

Комітет з медіа та рекламного права:

● «Використання адвокатського запиту та 
інформаційного запиту у щоденній діяльності 
адвоката».

● «Проблема захисту персональних даних, на 
жаль, є спільною як для політиків, так і для 
звичайних громадян».

Комітет з енергетичного права:

● «Роль і місце Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, у системі 
органів державної влади України». 

● «Легальність та легітимність НКРЕКП як 
необхідні умови для справедливого 
державного регулювання (Justice Regulation)».

Комітет з господарського права та процесу:

● «Передача земельних спорів до компетенції 
господарських судів: реальна потреба чи битва 
за компетенцію?».

Комітет з адміністративного права:

● «Категорично неприпустимим є тестування норми закону на людських долях». «Підстави вступу 
організаційних форм адвокатської діяльності у відносини державного фінансового моніторингу: 
проблемні аспекти».



Комітети плідно співпрацюють з ВША НААУ за такими напрямами:

● проведення вебінарів/семінарів; міні-форумів;

● публікація статей;

● підготовка тижневих оглядів судової
практики та новини за напрямом діяльності 
Комітету;

● рубрика “питання-відповіді”;

● розвиток Центрів “Адвокат дитини”, Центру 

медичного права та інших.



● 8 дайджестів

Комітет з 
сімейного права

Комітет з трудового 
права

Комітет з питань 
захисту бізнесу та 

інвесторів

Комітет з аграрного, 
земельного та 

довкілевого права 

Молодіжний комітет НААУ – 
«UNBA NextGen»

Комітет з цивільного права та процесу



● 4 меморандуми

За ініціативи Комітету з сімейного права та Комітету з 
питань гендерної політики 22 січня 2020 року було 

підписано Меморандум про співпрацю між НААУ та ГО 

Асоціація жінок-юристок України ЮрФем

За ініціативи Комітету експертного забезпечення 

адвокатської діяльності 14 січня 2020 року було 

підписано Меморандум про співпрацю між НААУ та 
ВГО Союз експертів України

За ініціативи Комітету експертного забезпечення 

адвокатської діяльності 14 січня 2020 року було 

підписано Меморандум про співпрацю між НААУ та 
Центром судової експертизи та експертних досліджень

29 грудня 2020 року між НААУ та ЛІГА ЗАКОН було 

підписано Меморандум про співробітництво 



Участь членів Комітету у робочих групах НААУ, РАУ 

1. Робоча група з питань впровадження електронного правосуддя, створена 
розпорядженням Голови НААУ від 09.04.2020 року. (Вадим Красник, Владислав Білоцький, 
Сергій Барбашин, Іван Гречківський, Олег Простибоженко, Олексій Ющенко, Юрій Бауман, Юрій 
Григоренко, Володимир Мацко, Валентин Гвоздій.)

2. Робоча група з питань напрацювання внесення 
змін до ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність" номер 141 від 21.08.2020 (Олексій 
Ющенко, Сергій Вилков, Ганна Боряк, Марина 
Ставнійчук, Ганна Колесник, Олександр Дроздов, 
Владислав Білоцький, Іван Гречківський, 
Простибоженко Олег, Анжеліка Моісєєва, Олександр 
Готін )

3. Робоча група з вивчення питань порушених у 
листі заступника начальника головного управління 
ДПС у м. Києві О. Малихіної від 17 вересня 2020 
року про надання роз'яснення щодо прав 
адвокатів, які не стали на облік у контролюючих 
органах як самозайняті особи (Яків Воронін, 
Валентин Гвоздій)



Комітет захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності

Молодіжний комітет НААУ – 
«UNBA NextGen»

Оперативний розгляд звернень про порушення 
професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності, а також реагування на порушення 
професійних прав адвокатів і представництво інтересів 
адвокатів.

Представники Комітету брали участь у засіданнях Ради 
адвокатів України, презентували діяльність NextGen у 
регіонах України, підвищували спортивний дух команди на 
змаганнях Race Nation, а також знімали відеоролики про 
напрямки роботи та для міжнародних колег.



Комітет з питань верховенства права Комітет законотворчих ініціатив з питань 
адвокатської діяльностіГолова Комітету Марина Ставнійчук взяла участь у 

пленарному засіданні Великої палати Конституційного Суду 
у справі щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Закону України «Про Вищий 
антикорупційний суд», яке відбулося 06 жовтня 2020 року. 
Під час пленарного засідання Голова Комітету представила 
позицію НААУ з означеного питання.

Активно працював у напрямку підготовки позицій НААУ до 7 
законопроектів, а також організації та проведенні семінарів, 
конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ,



Комітет захисту прав людини Комітет з кримінального права та 
процесу

Активно проводить круглі столі по обговоренню питань 
захисту прав людини, національних меншин, дитини (в 
тому числі дітей-потерпілих від злочину, дітей-свідків), 
осіб, які тримають під вартою тощо.

Здійснив правовий аналіз та підготував зауваження та 
пропозиції до 17 законопроектів, що стосувалися сфери 
діяльності Комітету. Також, представники Комітету провели 
круглий стіл, присвячений фаховому обговоренню Загальної 
частини проекту нового Кримінального кодексу України.



Комітет з адміністративного права 
та процесу

Комітет з питань митного та 
податкового права

Спільно з Комітетом з митного та податкового права став 
ініціатором проведення серії вебінарів, спрямованих на 
підвищення кваліфікації адвокатів щодо застосування 
законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Представники Комітету взяли участь у робочій групі 
Міністерства юстиції України з розроблення положення про 
фінансовий моніторинг. Крім того, напрацьовано чимало 
наукових  публікацій з питань сфери діяльності Комітету.



Комітет з питань захисту бізнесу та 
інвесторів

Комітет медичного та 
фармацевтичного права та біоетики

Розширив співпрацю НААУ з Офісом протидії рейдерству 
при Міністерстві юстиції України, з Державною 
фіскальною службою, а також з Радою бізнес-омбудсмена.
Також Комітетом було започатковано серію зустрічей 
«MEET UP з парламентарієм». 

У 2020 році визначився активною експертністю з питань своєї 
діяльності. Представники брали участь у підготовці 
тематичних статей та доповідей у сфері медичного права для 
українських та іноземних видань, давали інтерв’ю різним 
виданням та телеканалам з актуальних медичних питань, 
виступали лекторами у заходах на базі Вищої школи 
адвокатури НААУ.



Комітет з сімейного права Комітет з трудового права
Є рекордсменом по кількості проведених заходів на базі 
Вищої школи адвокатури НААУ - 57 заходів. Крім того, 
члени Комітету активні у підготовці наукових публікацій, 
дайджестів судової практики, бюлетенів у сфері діяльності 
комітетів, а також методичних рекомендацій.

Також є рекордсменом по підготовці наукових публікації - 
більше 50 статей!
Комітет провів тиждень трудового права у НААУ, а також 
дуже активний у сфері надання пропозицій та зауважень до 
законопроектів. 



Комітет з гендерної політикиКомітет з господарського права 
та процесу

У минулому році ініціював проведення дискусії, присвяченої 
питанню реформування Господарського кодексу України для 
приведення його у відповідність до Цивільного кодексу 
України, а також інших норм законодавства.

Здійснив запуск проекту «Жінки-лідери в юридичній 
професії», а також дискусій щодо гендерної рівності в 
юридичній професії.



Комітет з питань адвокатської етики Комітет з гуманітарних питань та 
творчих ініціатив

Усього за 2020 рік до Комітету надійшло 9 звернень для 
розгляду, а також представники Комітету виступали 
лекторами у заходах на базі Вищої школи адвокатури.

Надихає своєю творчою діяльністю.Представники 
Комітету провели 3 виставки художніх робіт адвокатів, 2 
творчі вечори («Дивосвіт палітри і слова» та  «З глибин 
віків – до магії душ»), а також Перший всеукраїнський 
поетичний конкурс серед адвокатів «Адвокатська ліра». 



Комітет з медіа та рекламного 
права

Комітет з питань фізичної 
культури та спорту

Представники Комітету долучилися до розробки серіалу 
для розпорядників з доступу до публічної інформації. 
Указана  діяльність була здійснена в межах курсу 
Міністерства цифрової трансформації України, створеного 
за підтримки Уповноваженого ВРУ з прав людини, НАДС та 
проекту «Права людини для України», який 
впроваджується ПРООН в Україні та фінансується 
Міністерством закордонних справ Данії.
 

Незважаючи на карантинні обмеження зміг 
реалізувати заплановпні заходи, 
дотримуючись усіх правил.
Серед яких: турніри з більярдного спорту, 
стендової стрільби, та баскетболу. 



Комітет з підвищення професійної 
кваліфікації

Комітет з питань антикорупційної 
політики та комплаєнсу

Розпорядженням Голови НААУ, РАУ Л.П. Ізовітової було 
призначено Голову Комітету Олександра Готіна 
Головою Робочої групи з напрацювання пропозицій 
щодо подоланню неефективності в діяльності 
Верховного Суду 

Загалом за 2020 року було проведено близько 30 заходів 
підвищення кваліфікації для адвокатів усіх областей 
України. 
 



Комітет з питань електронного 
судочинства та кібербезпеки 

адвокатської діяльності
Комітет з питань юридичної освіти

Напрацював посібник для адвокатів «Електронні 
докази. Обшук. Частина 1».
 

Ініціював запуск проекту «Практика онлайн», 
спрямованого на надання студентству можливості 
проходити практику в онлайн-режимі в умовах 
карантинних обмежень. Узяти участь у проекті 
зголосилися 55 адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань.  



Комітет з питань взаємодії з 
громадянським суспільством

Комітет з інтелектуальної 
власності

Традиційно проводив заходи цікавого формату, як-от 
неформальні зустрічі «ІР-breakfast» з метою 
обговорення актуальних питань у сфері інтелектуальної 
власності, IP DAY на базі Вищої школи адвокатури 
НААУ. 

Підготовлено рекомендації для адвокатів «Надання 
правової допомоги у справах, пов’язаних із 
торгівлею людьми».
 



Комітет з цивільного 
права та процесу

Комітет з міжнародного права
Відзначився численними публікаціями, коментарем щодо 
ратифікації України Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду, а також участю у міжнародних івентах. 
Також провів цікавий вебінар на тему: «Онлайн-робота 
адвоката в 2020: нові регулювання та практика»

 

Активно працює у напрямках підготовки публікацій, 
пропозицій та зауважень до законопроектів, а також 
проведенні навчальних курсів, семінарів на базі Вищої 
школи адвокатури НААУ. 



Комітет з аграрного, земельного та 
довкілевого права

Комітет з питань банкрутства
Провів онлайн-захід для адвокатів та арбітражних 
керуючих на тему «Практичні аспекти 
застосування Кодексу України з процедур 
банкрутства. Сучасні підходи до роботи з 
конфліктами: можливість медіації у процедурі 
банкрутства фізичних осіб».

Підготував експертну думку щодо основних положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 
призначення» № 2178-10, а також щодо спадкування права 
постійного користування земельною ділянкою, наданою 
його засновнику для ведення фермерського господарства.  



Комітет з питань захисту прав осіб 
з інвалідністюКомітет з будівельного права

Провів круглий стіл на тему: «Будівельне право 
України: європейське майбутнє».

За перший рік свого існування члени Комітету провели 3 
онлайн-вебінари на тему: «Три погляди на Правила 
адвокатської етики або особливості взаємодії адвоката з 
особами з інвалідністю».



Комітет з військового права Комітет з енергетичного права
Голова Комітету на запрошення Військової служби 
правопорядку та Інформаційного агентства Міноборони 
Aрмія Inform разом із адвокатами Координаційного центру 
БПД узяла участь у брифінгу, присвяченому юридичним 
тонкощам захисту за категоріями військових злочинів. 

 

У співпраці з Комітетом з міжнародного права  було 
проведено круглий стіл на тему: «Держава проти зелених 
інвесторів: виникнення спорів та перспективи їх 
вирішення».



Комітет з питань медіаціїКомітет з транспортного права
Провів круглі столи з Комітетом з 
адміністративного права та процесу, а також 
окремий з Комітетом податкового і митного права.

Відзначився проведенням міжнародного форуму на тему: 
«Альтернативні способи врегулювання спорів у контексті 
міжнародного досвіду і законопроекту «Про медіацію» спільно 
з Асоціацією медіаторів Грузії, Pravo-Justice та Всеукраїнською 
Асоціацією адміністративних суддів. 
 
 



Комітет з питань безоплатної 
правової допомоги

Комітет експертного забезпечення 
адвокатської діяльності

Голова Комітету з питань БПД Олександр Дроздов узяв участь 
у Міжнародній конференції «Місце та роль адвокатури в 
правозастосовній системі», яка відбулась у Мінську.
Протягом усього 2020 року члени Комітету здійснювали 
моніторинг  та аналіз функціонування системи БПД в Україні 
з метою налагодження відносин у сфері надання такої.
Також розглядали звернення з питань надання безоплатної 
правової допомоги.

За ініціативою Комітету у 2020 році у НААУ було укладено 
меморандум про співпрацю з Центром судової експертизи та 
експертних досліджень і ВГО Союз експертів України. 

 
 



Статті-інтерв'ю “ЗіБ”
У 2020 році майже половина голів комітетів НААУ дали відверті та цікаві інтерв'ю для газети “Закон і 
Бізнес”. 



«Committees Monthly»

У щомісячнику відображено 
події, що відбулися у 

комітетах, новини, таланти 
НААУ, ініціативи, опубліковані 

статті, історія української 
адвокатури, цікаві цитати, 
платформи та ресурси для 

самоосвіти. 
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