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І. Наукова робота:
1) Випуск книг:
Започаткування серії “Загальна історія адвокатури”.
1. Брехуненко В., Синяк І. Адвокати в
судочинстві ранньомодерної української держави — Гетьманщини. Серія
“Загальна історія адвокатури”. Том
І / Віктор Брехуненко, Іван Синяк. –
К.: КВІЦ, 2017. – 432 с.
2. Кагамлик С.Р.
Церковні адвокати кінця XVII-XVIII
ст. у захисті Православної Церкви
в умовах російського централізму.
Серія “Загальна історія адвокатури”.
Том ІІ / Світлана Романівна Кагамлик.
– Київ: КВІЦ, 2017. – 548 с.: іл.

3. Співорганізація і проведення Урочистої Академії, присвяченої 150-річчю від дня народження провідного адвоката, видатного громадського й політичного діяча
Андрія Чайковського, м. Коломия, Івано-Франківська область, 19 травня 2017 р.
4. Співорганізація і проведення Ювілейної Академії
до 150-річчя адвоката, філателіста Івана Чернявського,
19-20 травня 2017 р., м. Коломия, Івано-Франківська область.
5. Підготовка і проведення Всеукраїнського круглого столу “Адвокатура Одещини: історична ретроспектива та
сучасний стан”, 9 жовтня 2017 р., м. Одеса, Національний
університет “Одеська юридична академія”.
6. Підготовка і проведення науково-мистецького заходу
«Біля витоків української адвокатури: адвокати Гетьманщини XVII-XVIII століття». 21 грудня 2017 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Презентація видань Центру.

3. Гуль О. Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича (1876-1949) / Ольга
Гуль: монографія. – Серія “Адвокатська біографістика”. – К.: КВІЦ, 2017.
– 192 с.: іл.
2) Видання науково-популярної
продукції:
1. Випуск настінного ілюстрованого
календаря “Адвокати в державотворенні Західно-Української Народної
Республіки” (до 100-річчя створення
ЗУНР).
3) Наукова розробка книг:
у розробці 6 книг з історії адвокатури, по дві із кожної серії.
4) Наукові заходи:
1. Організація і проведення Всеукраїнського круглого столу “АдвокатураЧернігівщини: сторінки історії”,
27 квітня 2017 р., спільно зЧернігівським національним технологічним
університетом. Підписання меморандуму про співпрацю.
2. Організація і проведення круглого столу «Адвокати Станіславівщини в українському національному відродженні
ХІХ-ХХ ст.”, 19 травня 2017 р., Музей історії м. Коломиї,
Івано-Франківська область.
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ІІ. Методична робота:
1). Впровадження навчальних дисциплін:
1. Впровадження у навчальний процес Інституту права та
психології Національного університету “Львівська політехніка” окремої навчальної дисципліни “Історія зарубіжної та вітчизняної адвокатури” (лютий 2017 р.), м. Львів.
2. Впровадження у навчальний процес Університету митної справи і фінансів (м. Дніпро) дисципліни «Адвокатська
діяльність та захист у кримінальному провадженні».
3. Започаткування регіонального проекту «Адвокатура та адвокатська діяльність: основні питання практики»
для студентів південно-східного регіону на базі юридичного факультету Університету митної справи та фінансів,
м. Дніпро. Підписання спільного меморандуму про співробітництво між НААУ, Радою адвокатів Дніпропетровської області та Університетом митної справи і фінансів.
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Чайковського”, на базі кімнати-музею адвоката Андрія
Чайковського у Національному Музеї Народного Мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського, м. Коломия.
3. Співорганізація проведення Ювілейної Академії адвоката Івана Чернявського, до 150-річчя з дня народження,
м. Коломия. У рамках Академії відкриття постійно діючих філателістичних виставок: «Філателія у плині часу…»
з колекції Романа Донігевича, філателіста, правнука адвоката Івана Чернявського та виставка «Коломийські марки
періоду ЗУНР» з колекції Володимира Гавриленка, краєзнавця, колекціонера.
4. Організація урочистого покладання квітів адвокатів,
освітян, родини і громадськості міста Коломиї до могил
2). Відкриття кабінетів історії адвокатури та іменних аудиторій адвокатів у вищих навчальних закладах регіонів, підготовка наочного матеріалу — стендів.
1. Відкриття Кабінету історії адвокатури Чернігівщини на
базі Навчально-наукового інституту права і соціальних
технологій Чернігівського національного технологічного
університету, 27 квітня 2017 р., м.Чернігів.
2. Відкриття Кабінету імені адвоката Андрія Чайковського на базі Коломийського економіко-правового коледжу
Київського національного торговельно-економічного
університету, 19 травня 2017 р., м. Коломия, Івано-Франківська область.
3. Відкриття Кабінету історії адвокатури України на базі
факультету адвокатури Національного університету

“Одеська юридична академія”, 9 жовтня 2017 р., м. Одеса.
4. Відкриття Кабінету історії адвокатури Одещини, на
базі факультету адвокатури Національного університету
“Одеська юридична академія”, 9 жовтня 2017 р., м. Одеса.
5. Підготовка навчального стенду у Кабінет історії адвокатури Волині імені адвоката XVII століття Федора Бонякевича, юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк.

адвокатів Андрія Чайковського, Івана Чернявського та
Кирила Трильовського, цвинтар “Монастирок”, м. Коломия, Івано-Франківська область.
5. Передача у прямому ефірі ток-шоу Телеканалу НТК
“Коломия думає” на тему: “Роль адвокатів в українському національному відродженні та державному будівництві: питання історії і сьогодення адвокатури”, 18 травня
2017 р., м. Коломия, Івано-Франківська область.
6. Програма у прямому ефірі UA Перший “Адвокатура в
історії України”, 28 грудня 2017 р.
7. Екскурсії для адвокатів. Центр досліджень адвокатури
і права спільно із Національним історико-меморіальним
заповідником “Биківнянські могили на базі заповідника
провели для адвокатів екскурсію, в тому числі про адвокатів — жертв репресій, які поховані у Биківні. Биківня,
Київська область, 9 вересня 2017 р.
8. Публікація статей в рубриці “Історія адвокатури Украї

ІІІ. Просвітницькі проекти:
1. Співорганізація проведення урочистого спецпогашення штемпелем «Укрпошти» конверта та марки присвячених 150-річному ювілею адвоката Івана Чернявського,
м. Коломия.
2. Організаційна робота щодо започаткування літературних читань імені адвоката Андрія Чайковського “Кава у
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3). Відкриття регіональних виставок.
Відкриття на базі Державного архіву Тернопільської області виставки
«Конституція — Основний Закон Держави», присвяченої 20-ій річниці Конституції України. Виставка містить проекти Конституцій України,
авторами яких були адвокати. Тривалість виставки з 25 червня по 31
липня 2016 р., ДАТО, м. Тернопіль.

ІІІ. Просвітницькі проекти:
1). Проект з Українським національним радіо — цикл радіопередач
«Адвокатура в історії України», вийшло в ефір 5 програм:
• «Адвокати в українській революції 1917-1921 рр.», 6 серпня 2016 р.;
• «Українська адвокатура литовсько-польського періоду (XV-XVII
ст.)», 10 вересня 2016 р.;
• Національна програма «Увічнення пам’яті про адвокатів» та дослідження Центру досліджень адвокатури і права НААУ з історії адвокатури України, 8 жовтня 2016 р.;
• «Роль адвоката у церковному судочинстві та канонічному праві», 05
листопада 2016 р.;
• «Адвокатура доби Гетьманщини (XVII-XVIII ст.), 03 грудня 2016 р.
• 2). Екскурсії для адвокатів. Центр досліджень адвокатури і права спільно із Національним історико-меморіальним заповідником
«Биківнянські могили на базі заповідника провели для адвокатів
екскурсію, в тому числі про адвокатів — жертв репресій, які поховані у Биківні. Биківня, Київська область.
3). Лекції з історії адвокатури України для адвокатів на семінарах з підвищення кваліфікації (м. Запоріжжя, м. Луцьк, м. Херсон, м. Дніпро, м.
Львів, м. Вінниця).
4). Публікація статей в рубриці «Історія адвокатури України» у Віснику
НААУ.
5). Наповнення сторінки у соціальній мережі Facebook – Проект «Історія адвокатури України».

Керівник Центру досліджень
адвокатури і права при НААУ, к.і.н., доцент

Василик Ірина Богданівна
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua
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Контакти

(044) 392-73-71

info@unba.org.ua

(044) 392-73-70

04070, Київ,
вул. Борислоглібська, буд. 3, 2 поверх

unba.org.ua

fb.com/Ukrainian
NationalBarAssociation

twitter.com/infounba

youtube.com/c/НААУ_РАУ
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