ЗВІТ

2016

науково–методичного
Центру досліджень адвокатури і права при НААУ

Звіт науково-методичного Центру досліджень адвокатури і права при НААУ за 2016 рік

І. Наукова робота:
Розробка Національної програми “Увіковічнення пам’яті
про адвокатів”, прийнята рішенням Ради адвокатів України
13 вересня 2016 р.
1). Випуск книг:
1. Видання 2 випуску збірника «Адвокатура України: забуте і невідоме»,
серія «Нариси з історії адвокатури України».
2. Видання книги “Адвокатська та громадсько-політична діяльність Степана Барана”, серія “Адвокатська біографістика”.

Наукові розробки книг:
2). Серія “Загальна історія адвокатури України”:
2.1. Адвокатура України польсько-литовської доби (XV-XVII ст.).
2.2. Адвокатура ранььомодерної держави Гетьманщини XVII-XVIII ст.
2.3. Адвокати-стряпчі у захисті інтересів Православної Церкви XVII-XIX ст.
2.4. Адвокати-державники в Українській революції 1917-1921 рр.
3). Серія “Регіональна історія адвокатури України”:
3.1. Історія адвокатури Харківщини;
3.2. Історія адвокатури Хмельниччини;
3.3. Історія адвокатури Станіславівщини (Івано-Франківщини);
4). Серія “Адвокатська біографістика”:
4.1. Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича.
4.2. Адвокатська та політична діяльність Володимира Бемка та Михайла
Західного.
5). Наукові дослідження:
5.1. Віднайдення прізвищ і біографій засуджених, розстріляних та реабілітованих адвокатів і правників 11 областей, на основі опрацювання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»: Волинська, Чернігівська, Рівненська, Чернівецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Тернопільська, Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Івано-Франківська.
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5.2. Аналіз діяльності адвокатів — депутатів Верховної Ради України I-VІІІ
скликань.
5.3. Аналіз діяльності українських адвокатів та адвокатів українського
походження у США – Асоціації українських правників Америки (UABA).
6). Наукові заходи:
6.1. Організація і проведення Всеукраїнського круглого столу “Українська
Конституція крізь призму часу та виклики сучасності — до 20 – річчя ухвалення Конституції України”, 24 червня 2016 р., спільно з Державним архівом
Тернопільської області. Підписання з архівом меморандуму про співпрацю.
6.2. Організація і проведення Всеукраїнського круглого столу “Адвокатура
Хмельниччини в історії України” (до 135 ліття адвоката, члена Української
Центральної Ради Григорія Степури), 7 жовтня 2016 р., м. Хмельницький,
спільно з Радою адвокатів Хмельницької області і Хмельницьким університетом управління та права;
6.3. Організація і проведення Урочистої наукової Академії, присвяченої 150
річчю від дня народження провідного адвоката, видатного громадського
й політичного діяча, депутата, доктора права Миколи Лагодинського, 26
жовтня 2016 р., м. Надвірна, Івано-Франківська область.
6.4. Організація і проведення Всеукраїнського круглого столу “Адвокатура
Кременеччини: забуте і невідоме”, 27 грудня 2016 р., на базі Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, м. Кременець, Тернопільська область.
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ІІ. Методична робота:
1). Відкриття кабінетів історії адвокатури та іменних аудиторій адвокатів у вищих навчальних закладах регіонів, підготовка наочного
матеріалу — стендів.
1.1. Кабінет історії адвокатури Волині імені адвоката XVII століття Федора
Бонякевича, Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки, юридичний факультет, м. Луцьк, відкрито спільно з Радою адвокатів
та КДК Волинської області 24 квітня 2016 р.;
1.2. Кабінет історії адвокатури Поділля імені адвоката, члена Української
Центральної Ради Григорія Степури, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, відкрито спільно з Радою адвокатів
Хмельницької області 7 жовтня 2016 р.;
1.3. Навчальна аудиторія імені адвоката Миколи Лагодинського, Надвірнянський коледж Національного транспортного університету, юридичний
факультет, м. Надвірна, Івано-Франківська область, відкрито спільно з
Радою адвокатів Івано-Франківської області 26 жовтня 2016 р.;
1.4. Кабінет історії адвокатури Галичини імені адвоката, прем’єр-міністра
ЗУНР Костя Левицького, Львівський національний університет імені Івана
Франка, юридичний факультет, м. Львів, відкрито спільно з Радою адвокатів Львівської області 28 жовтня 2016 р.;
1.5. Кабінет історії адвокатури Дніпропетровщини, Університет митної
справи та фінансів, юридичний факультет, м. Дніпро, відкриття спільно з
Радою адвокатів Дніпропетровської області 19 грудня 2016 р.,
1.6. Навчальна аудиторія імені адвоката Бориса Козубського, Кременецька
обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, м. Кременець, Тернопільська область, відкриття 27 грудня 2016 р.,

Виготовлено і передано розроблених Центром
30 стендів, 15 табличок та портретів для кабінетів та
іменних аудиторій.

2). Присвоєння імен адвокатів загальноосвітнім школам.
6.1. Присвоєння Раковецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Збаразького району Тернопільської області імені адвоката Бориса Козубського.
Нова назва школи: “Раковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені
адвоката Бориса Козубського”. Офіційне відкриття таблички і вручення
печатки школи — 28 грудня 2016 р., село Раковець, Збаразький район, Тернопільська область.
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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., доц. Василик І.Б.
25.01.2017 р.
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Фотозвіт:
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Контакти

(044) 392-73-71

info@unba.org.ua

(044) 392-73-70

04071, Київ,
вул. Ярославська, буд. 6, 5 поверх

unba.org.ua

fb.com/Ukrainian
NationalBarAssociation

twitter.com/infounba

youtube.com/c/НААУ_РАУ
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