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І. Наукова робота:

1) Випуск книг:
1. Файзулін Я. Президент УНР Андрій Лівицький: адвокат і
політик на тлі епохи / Ярослав Файзулін: монографія. – Серія «Адвокати-Президенти», Том.І. – К.: КВІЦ, 2020. – 384 с.
Книга висвітлює життєвий шлях, політичні уподобання, адвокатську, державницьку та громадсько-політичну діяльність
видатного державного і політичного діяча, президента Української Народної Республіки Андрія Лівицького. Дана монографія
– це перше фахове ґрунтовне дослідження усіх сфер діяльності
адвоката, його внеску в українське національне відродження,
державне будівництво, проголошення і збереження української
державності.
У книзі використано численні архівні матеріали, у тому числі
й документи радянських спецслужб, які були недоступні у попередні роки. Видання розраховане на широке коло читачів –
адвокатів, правників, науковців, викладачів, студентів, усіх, хто
цікавиться історією України в цілому та історією української
адвокатури зокрема.

2. Савчук Б. Адвокатська, економічна і громадсько-політична діяльність Степана Федака (1861 – 1937) / Богдан Савчук:
монографія. – Серія «Адвокатська біографістика», Том. IV.
– Львів: «Манускрипт», 2020. – 304 с.
Це видання – перше в українській історіографії комплексне
дослідження життєпису та сфер діяльності Степана Івановича
Федака – українського адвоката, громадського діяча, засновника й керівника національних економічних та гуманітарних організацій в Україні.
У монографії висвітлено особливості адвокатської практики
діяча, напрямки роботи канцелярії, практичній діяльності в дирекції страхового товариства «Дністер». Значну увагу приділено розкриттю ролі С. Федака в суспільно-політичних процесах
в Україні кінця ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст., його внеску в національне культурно-освітнє життя краю. Видання адресоване адвокатам, юристам, науковцям, краєзнавцям, викладачам, студентам,
а також широкому колу читачів, які цікавляться новітньою історією України та історією адвокатури.
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2) Видання науково-популярної продукції:
Випуск настінного ілюстрованого календаря НААУ на 2021
рік «Адвокати – меценати в історії України».
Календар відкриває нові імена адвокатів-меценатів, які
здійснили вагомий внесок у розвиток адвокатури та історію
філантропії.
На сторінках видання представлені адвокати - фундатори
церков, будівничі громадських споруд, шкіл, лікарень,
притулків, театрів, культурно-мистецьких центрів.
У Календарі розкрито роль адвокатів-меценатів у заснуванні,
фінансуванні та юридичному супроводі провідних наукових,
економічних, просвітницьких та громадських установ, а
також заснування благодійних організацій для адвокатської
корпорації з метою взаємодопомоги і підтримки адвокатів.

3) Наукова розробка книг:
у розробці 5 книг з історії адвокатури.

4) Наукові заходи:
1. Співорганізація Міжнародної наукової конференції
«Українство в умовах сучасних викликів і загроз» 8 жовтня
2020 року спільно з Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка. На конференції працювала окрема
секція, організована Центром досліджень адвокатури і права
та Вищою школою адвокатури НААУ «Правові аспекти в
конфліктизаційних процесах України».
Учасники конференції від Центру досліджень адвокатури і
права та Вищої школи адвокатури НААУ:
1. Василик Ірина (м. Київ, Україна) Адвокатура діаспори:
напрямки і перспективи досліджень.
2. Басара-Тиліщак Галина (м. Київ, Україна) Невідома
публіцистика адвоката Михайла Західного періоду
Української революції (1917–1918 рр.).
3. Лугова Олена (м. Бережани, Україна) Адвокатура
Бережан у 1919–1939 рр.
4. Луговий Богдан (м. Бережани, Україна) Адвокати та
правники у становленні військових формувань на
Західній Україні у 1914–1919 рр.
5. Поліщук Вікторія (м. Київ, Україна) Діяльність адвоката в
медіації у господарських спорах.
6. Трибой Олег (м. Київ, Україна) Проблеми прихованих
конфліктів та способи їх вирішення.
7. Шеремета Оксана (м. Київ, Україна) Декомунізація
досліджень історії філософії України: о. М. Конрад та його
критика соціалістично-комуністичної ментальності.

3

Звіт науково-методичного Центру досліджень адвокатури і права при НААУ за 2020 рік

8. Шкода Тетяна (м. Київ, Україна) Соціальна
відповідальність адвоката в контексті сучасних викликів
розвитку громадянського суспільства України.
2. Участь Василик І. у роботі круглого столу “Українська
еліта в історичній ретроспективі” 25 червня 2020 р., на базі
Кам’янець-Подільського державного історичного музеюзаповідника. Тема доповіді: «Адвокатська еліта середньовічної
та ранньомодерної України».
3. Участь Василик І.Б. у Міжнародній науковій онлайн
конференції «ІХ Міждисциплінарні гуманітарні читання»,
21–22 листопада 2020 року на базі Київського будинку
вчених НАН України. Тема доповіді: «Феномен суспільної ролі
адвокатури в історії України: напрямки, оцінки, перспективи
вивчення».
4. Участь Василик І.Б. у ІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Адвокатура України: сучасний стан та
перспективи розвитку», 17 грудня 2020 р., організованої
кафедрою адвокатури Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. Тема
доповіді: «Правила адвокатської етики та дисциплінарна
відповідальність адвокатів у імперський період».

5) Опубліковані статті, наукова апробація:
1. Василик І. Реклама адвокатів на українських землях
наприкінці XIX ст. – у першій третині XX ст. як спосіб
самовиявлення та самопрезентації // Вісник Національної
асоціації адвокатів України. № 1-2 (60) лютий 2020. – С. 94 – 96.
2. Басара-Тиліщак Г. Славетні адвокати минулого – ювіляри у
2020 році // Вісник Національної асоціації адвокатів України.
№ 3 (61) березень 2020. – С. 60 – 64.
3. Савчук Б. Степан Федак (1861 – 1937): адвокатський шлях
і громадська діяльність // Вісник Національної асоціації
адвокатів України. № 4 (62) квітень 2020. – С.62 – 64.
4. Ясевін В., Василик І. Рекламування адвокатських послуг,
робота зі ЗМІ та у мережі Інтернет: досвід Угорщини // Вісник
Національної асоціації адвокатів України, № 5 (63) травень
2020. – С. 7-9.
5. Басара-Тиліщак Г. Олександр Гольденвейзер: перший
очільник київських адвокатів (до 165-річчя від дня народження)
// Вісник Національної асоціації адвокатів України, № 5 (63)
травень 2020. – С.61 – 64.
6. Василик І. «Президент УНР Андрій Лівицький – адвокат і
політик на тлі епохи» // Вісник Національної асоціації адвокатів
України. № 6 (64) червень 2020. – С. 64.
7. Василик І.Б. Адвокатська еліта середньовічної та
ранньомодерної України // Круглий стіл “Українська еліта в
історичній ретроспективі”: Програма та матеріали. Кам’янецьПодільський, 25 червня 2020 р.
Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2020. 80 с. – 19-24.
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8. Ясевін В., Василик І. Взаємодія адвокатів Угорщини з
клієнтами, колегами, судом і третіми особами // Вісник
Національної асоціації адвокатів України.
№ 7-8 (65) липень-серпень 2020. – С. 22-26.
9. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Творці конституційних проектів
ЗУНР і УНР – доктор права, адвокат Станіслав Дністрянський
та правознавець Отто Ейхельман // Вісник Національної
асоціації адвокатів України.
№ 7-8 (65) липень-серпень 2020. – С. 92 – 93.
10. Кароєва Т. Подільський осідок видатного адвоката
Володимира Спасовича // Вісник Національної асоціації
адвокатів України. № 7-8 (65) липень-серпень 2020.
– С.94 – 96.
11. Філімоніхін В. Адвокат Марко Віленський: доля, обірвана у
Биківні // Вісник Національної асоціації адвокатів України. № 9
(66) вересень 2020. – С. 60 – 61.
12. Василик І., Файзулін Я. Андрій Лівицький – адвокат,
президент Української Народної Республіки // Вісник
Національної асоціації адвокатів України. № 9 (66) вересень
2020. – С. 61 – 64.
13. Басара-Тиліщак Г. Нереалізовані Конституції України:
конституційні проєкти ЗУНР і УНР та їх творці – доктор права,
адвокат Станіслав Дністрянський та правознавець Отто
Ейхельман // Вісник Національної асоціації адвокатів України,
№ 10 (67) жовтень 2020. – С.60 – 64.
14. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Станіслав Дністрянський:
учений-правник, доктор права, політичний діяч // Вісник
Національної асоціації адвокатів України, №11 (68) листопад
2020. – С. 60 – 64.
15. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Адвокат Петро Климович
– будівничий Одеси та України (до 165-річчя від дня
народження) // Вісник Національної асоціації адвокатів
України, №12 (69) грудень 2020. – С. 59 – 61.
16. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Антін Горбачевський –
видатний український адвокат, громадський і політичний діяч
// Вісник Національної асоціації адвокатів України, №12 (69)
грудень 2020. – С. 62 – 65.
17. Василик І. Феномен суспільної ролі адвокатури в історії
України: напрямки, оцінки, перспективи вивчення // Тези
доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«ІX Міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київ, Київський
будинок вчених НАН України, 21–22 листопада 2020 р.),
93 с. – С. 18-19.
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ІІ. Методична робота:

Відкриття кабінетів історії адвокатури та іменних
аудиторій адвокатів у вищих навчальних закладах
регіонів
1. Відкрито Кабінет-музей історії адвокатури Вінниччини
на базі юридичного факультету Донецького національного
університету імені Василя Стуса (березень 2020 р.)
2. Підготовлено стенди для відкриття кабінетів-музеїв історії
адвокатури у Західноукраїнському національному університеті
(м. Тернопіль) і в Чортківському навчально-науковому інституті
підприємництва і бізнесу ЗУНУ (м. Чортків).

ІІІ. Просвітницькі проекти:
1. Участь Василик І.Б. (02 березня 2020 р.) у програмі
«Добра розмова» на платформі «Воскресіння. Живе
радіо»
(м. Київ). Тема: «З історії української адвокатури. Книга альбом про рекламу і візитівки адвокатів кінця ХІХ-ХХ ст.
та «Адвокати-письменники» – календар на 2020 рік».
2. Презентація всеукраїнської пересувної виставки
«Адвокати в українському державотворенні» для
адвокатів та студентів у Вінниці під час відкриття
Кабінету–музею історії Вінниччини (на базі юридичного
факультету Донецького національного університету імені
Василя Стуса, березень 2020 р.);
3. Проведено 3 безкоштовні вебінари з історії адвокатури
для адвокатів (у співпраці з Вищою школою адвокатури
та Радою адвокатів міста Києва) на теми:
‑ «Інститут адвокатури України: становлення, традиції,
особистості»;
‑ «Правила адвокатської етики в історичній
рестроспективі»;
4. Патронування Раковецької загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів імені адвоката Бориса Козубського,
забезпезчення школи юридичною та історико-правовою
літературою.
5. Наповнення сторінки Проекту «Історія адвокатури
України» у соціальній мережі Facebook:
https://www.facebook.com/history.advocacy.ukraine
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IV. Мистецькі проекти та
популяризаційна діяльність:
1. Презентація Календаря «Адвокати-письменники
2020» керівником Центру досліджень адвокатури
і права І.Б. Василик відбулася на засіданні Ради
адвокатів України 14 лютого 2020 року.
2. Презентація керівником Центру досліджень
адвокатури і права його видань за 2020 рік:
Календар НААУ на 2021 рік «Адвокати-меценати в
історії України», книгу «Адвокатська, економічна і
громадсько-політична діяльність Степана Федака
(1861–1937)» та монографію «Андрій Лівицький –
адвокат і політик на тлі епохи»,
17 грудня 2020 року в НААУ.
3. 14 липня 2020 р. презентовано виставку
художніх робіт адвоката Наталії Дядик (м. Київ);
популяризація творчості сучасних адвокатів на
сторінці Проекту «Історія адвокатури України»:
https://www.facebook.com/history.advocacy.ukraine

У співпраці з Комітетом з
гуманітарних питань і творчих
ініціатив НААУ реалізовано наступні
мистецькі проекти:
1. В рамках мистецького проекту «Advocacy art»,
під патронатом Голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової
проведено 2 виставки художніх робіт сучасних
адвокатів:
- 14 лютого 2020 року відкрито виставку художніх
робіт «Перевтілення», адвоката Олексія Куревіна
(м. Одеса). Виставка експонувалася в НААУ до 15
березня 2020 року;
- 22 жовтня 2020 року відкрито виставку
художніх робіт «Барви душі» адвокатеси Анни
Мацієвської (м. Львів). Виставка експонувалася у
НААУ протягом місяця.
2. Проведено поетичний конкурс серед адвокатів
«Адвокатська ліра».
3. Проведено 2 творчих вечори (у рамках поетичного
конкурсу):
- Творчий вечір «Дивосвіт палітри і слова»,
22 жовтня 2020 р. На вечорі відбулася відбулася
презентація книг «Кава з медом» та «Свій берег»
адвоката і письменника з Києва Олександра
Черних.
- Творчий вечір «З глибин віків – до магії душі»,
відбувся 17 грудня 2020 р. за участі Голови НААУ,
РАУ Лідії Ізовітової, під час якого нагороджено
переможців Конкурсу «Адвокатська ліра».
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V. Участь учасників Проекту
«Історія адвокатури України» у грантових
програмах
Учасниця Проекту НААУ «Історія адвокатури України»,
який реалізує Центр досліджень адвокатури і права НААУ,
Світлана Потапенко старший науковий співробітник Інституту
української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України, пройшла стажування у
м. Бухарест (Румунія) в рамках грантової стипендії Фонду
Герди Хенкель (The Gerda Henkel Fellowship Program). Тема
проекту: «Адвокати в Слобідській Україні (1730-і–1830-і рр.).».
У межах виконання проекту автор взяла участь у низці
міжнародних академічних заходів з метою апробації
попередніх результатів дослідження. Виступи й обговорення
були організовані із застосуванням сучасних засобів
дистанційної роботи.
Зокрема, 29 червня 2020 р. С. Потапенко виступила з
доповіддю англійською мовою «“Instead of myself, I entrust
to be in the court and to attend…”: advocates in eighteenthcentury Sloboda Ukraine» на онлайн-семінарі запрошених
дослідників Коледжу Нової Європи (Бухарест, Румунія) як
стипендіатка Фонду Герди Хенкель у цій академічній установі.
В роботі семінару взяли участь близько тридцяти учених,
фахівців у різних ділянок гуманітарних і суспільних наук, які
представляють Албанію, Білорусь, Вірменію, Італію, Молдову,
Німеччину, Румунію, Туреччину, Угорщину, Україну, Францію
та Чорногорію. Модерувала зустріч науковий координатор
Коледжу Нової Європи Анка Оровеану.

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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(044) 392-73-71

info@unba.org.ua

(044) 392-73-70

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

unba.org.ua

https://www.facebook.com/history.
advocacy.ukraine
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