
Проект Центру досліджень адвокатури і права НААУ 

“Історія адвокатури України” 

Актуальність проекту 

Адвокати завжди брали активну участь у громадсько-політичному житті 

українського суспільства: займалися просвітництвом, створювали фахові та 

культурно-освітні громадські організації, надавали вирішального імпульсу 

економічному життю, та, найголовніше, у різні історичні періоди адвокати 

ставали активними учасниками політичних перетворень. У різний час і за 

різних обставин правники були рупором українського населення у справі 

відстоювання своєї українськості та національної самоідентичності. Адвокати 

першими усвідомили, що сила нації визначається не переліком політичних 

прав, а всім комплексом здобутків у економічній, соціальній, культурній, 

науковій та інших сферах суспільного життя, вони були творцями української 

державності. 

Однак цей унікальний, специфічний і цікавий досвід діяльності 

українських адвокатів на всіх етапах українського державотворення ще не 

достатньо вивчений, проаналізований та синтезований. Тому це унікальне 

надбання діяльності українських правників минулих поколінь потребує 

комплексного дослідження, систематизації і популяризації серед сучасників, 

особливо серед активної молоді. 

Вищезазначений проект сприятиме популяризації і утвердженню поваги 

до професії адвоката та до правників в цілому, а також спонукатиме до 

досліджень і вивчення унікальної спадщини попередників молоде покоління 

юристів.  

Мета – показати цілісну історію адвокатури України, від найдавніших 

часів до сьогодення, та окреслити перспективи розвитку її як науки. 

Завдання: 

- Показати історичні етапи та процеси становлення української адвокатури; 

- Продемонструвати внесок адвокатів – провідних вчених, політиків, 

державних діячів у становлення української державності; 

- Охарактеризувати діяльність правничих факультетів, студентських 

правничих гуртків, клубів, шкіл відомих юристів, наукових установ та їхнє 

місце в історії адвокатури України; 

- Проаналізувати вклад українських адвокатів у започаткування видавничої 

справи, праці відомих юристів минулих поколінь і сучасності на юридичну 

тематику; 

- Дослідити історію та досвід діяльності юридичних фірм та організацій, 

адвокатських об’єднань, громадських організацій, вивчення їхньої 



спеціалізації, ведення менеджменту, стану підготовки юридичних кадрів на 

різних історичних етапах. 

Очікувані результати та перспективи проекту: 

- Розробка і змістовне наповнення окремої дисципліни «Історія адвокатури 

України» для студентів-правників. Видавництво окремого підручника з цієї 

дисципліни. 

- Залучення досліджень з історії адвокатури до навчально-методичних 

розробок і підручників з історії України. 

- Повернення із забуття та ідеологічного замовчування імена забутих, 

засуджених, розстріляних, репресованих адвокатів; 

- Надання пропозицій щодо вдосконалення організації правоосвітнього та 

правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів 

вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство»; 

- Залучення студентської молоді до проведення досліджень з історії 

адвокатури й обговорення актуальних і нагальних питань її розвитку; 

- Підготовка матеріалів з історії адвокатури для аплікантів, які складатимуть 

кваліфікаційний іспит на право здійснювати адвокатську діяльність та для 

адвокатів; 

- Формування пропозицій до органів законодавчої та виконавчої гілки влади 

щодо реформування адвокатури України; 

 - Інформування широкої громадськості про внесок адвокатів у національне 

відродження, встановлення та формування української державності; 


