
    

 

                              
 

 

 

П Р О Г Р А М А  
 

 

Всеукраїнського круглого столу 
 

 

«АДВОКАТУРА ОДЕЩИНИ: 
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ТА СУЧАСНИЙ СТАН» 
 

 

 

Місце проведення 
м. Одеса, 

Факультет адвокатури  

Національного університету «Одеська юридична академія», 
Рада адвокатів Одеської області  

 

 

 

 

Дата та час проведення 
09 жовтня 2017 року 

11:30-15:00 год. 



ПЛАН РОБОТИ 

• Відкриття Кабінету історії адвокатури України та Кабінету історії 

адвокатури Одещини; 

• Обговорення напрямків роботи круглого столу та основних 

напрацювань з історії адвокатури Одещини учасниками круглого столу; 

• Прийняття Резолюції круглого столу. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

• Присяжна адвокатура округу Одеської судової палати; 

• Організація та діяльність адвокатури Одещини у радянський час; 

• Роль адвокатів Одещини у становленні адвокатури в незалежній 

Україні; 

• Розвиток міжнародних зав’язків Одеської адвокатури;  

• Провідні адвокати Одещини; 

• Історія створення факультету адвокатури Національного 

університету «Одеська юридична академія»; 

• Генезис наукової думки з історії адвокатури у працях вчених 

Одеської школи права. 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Гвоздій Валентин Анатолійович, адвокат, заступник Голови 

Національної асоціації адвокатів України, заступник Голови Ради адвокатів 

України. 

 

Василик Ірина Богданівна, кандидат історичних наук, доцент, керівник 

Центру досліджень адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів 

України, керівник Проекту «Історія адвокатури України». 

 

Бакаянова Нана Мезенівна, доктор юридичних наук, завідуюча кафедрою 

організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного 

університету «Одеська юридична академія», адвокат, секретар дисциплінарної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області. 

  

Хижняк Євген Сергійович,  декан факультету адвокатури Національного 

університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

 

Рудницька Наталя Анатоліївна, адвокат, Голова кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, заслужений юрист України. 

 

Храпенко Олена Олегівна, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Чекмарьова Лариса Юріївна, заступник декана з наукової роботи 

факультету адвокатури, асистент кафедри організації судових, правоохоронних 

органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична 

академія». 



ДОПОВІДАЧІ 

 

Роль Одеської адвокатури в історії адвокатської професії  
Гвоздій Валентин Анатолійович, адвокат, заступник Голови 

Національної асоціації адвокатів України, заступник Голови Ради адвокатів 

України. 

 

Становлення та традиції Одеської адвокатури  
Бронз Йосип Львович, адвокат, Голова Ради адвокатів Одеської області, 

заслужений юрист України. 

 

Історія адвокатури в історіографії України  
Василик Ірина Богданівна, кандидат історичних наук, доцент, керівник 

Центру досліджень адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів 

України, керівник Проекту «Історія адвокатури України». 

 

Розвиток наукової думки з історії адвокатури  

у працях вчених Одеської школи права 

Бакаянова Нана Мезенівна, доктор юридичних наук, завідуюча кафедрою 

організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного 

університету «Одеська юридична академія», адвокат, секретар дисциплінарної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області. 

 

Історія створення факультету адвокатури 

 Національного університету «Одеська юридична академія» та його 

взаємодія з Національною асоціацією адвокатів України 
Хижняк Євген Сергійович,  декан факультету адвокатури Національного 

університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

 

Роль кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури  

у формуванні адвокатури Одещини  
Рудницька Наталя Анатоліївна, адвокат, Голова кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, заслужений юрист України. 

 

Розвиток міжнародних зв’язків Одеської адвокатури  
Костін Андрій Євгенович, адвокат, заступник Голови Ради адвокатів 

Одеської області. 

 

Діяльність адвокатів Одещини  

у реформуванні адвокатури у незалежній Україні  
Маслов Володимир Григорович, адвокат, член дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, заслужений 

юрист України. 

 



До питання про професійну підготовку адвокатів Одещини 

наприкінці 20-х-початку 50-х рр. ХХ ст.  

Єфремова Наталя Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри історії держави та права Національного університету «Одеська 

юридична академія». 

 

Дослідження принципів адвокатської етики 

 у працях Є.В. Васьковського 
Корнієнко Ірина Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

історії держави та права Національного університету «Одеська юридична 

академія». 

  

Канонізація адвоката І. Ковшарова в історії Одеської адвокатури  
Храпенко Олена Олегівна, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Особистий внесок С.І. Ємця у розвиток Одеської адвокатури  
Чекмарьова Лариса Юріївна, заступник декана з наукової роботи 

факультету адвокатури, асистент кафедри організації судових, правоохоронних 

органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична 

академія». 

Видатний адвокат Одещини - К.О. Корєнна 
Кипершлак Олександра Марківна, студентка 6-го курсу факультету 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Професійна та громадська діяльність Б.М. Коваленка  
Анісімова Анастасія Валеріївна, студентка 6-го курсу факультету 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

 

 

 

Учасники дискусії: адвокати, науковці, викладачі, аспіранти, студенти. 

 

 

 


