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Напрямки діяльності:
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1. ініціювання та впровадження у навчальний процес комп-
лексних наукових досліджень у галузі адвокатури і права 
України;

2. аналіз устрою адвокатури й професійної діяльності адвока-
тів України та іноземних країн;

3. дослідження і популяризація діяльності української адвока-
тури та її історії;

4. наукова апробація досліджень;

5. дослідження, систематизація і популяризація серед адвока-
тів та аплікантів (осіб, що мають намір отримати свідоцтво 
про право на заняття адвокатською діяльністю) знань про 
сучасні наукові, громадські осередки, використання їхніх 
доробок для професії;

6. участь у загальнонаціональних та міжнародних науково-о-
світніх проектах та заходах;

7. подання заявок для наукових стипендій, грантів для здійс-
нення наукових розробок;

8. наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію 
самостійно.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА 
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

9. розробка і впровадження у навчальний процес дисциплін 
і спецкурсів для студентів ВНЗ юридичного спрямування, 
факультативів у школах, ліцеях та гімназіях;

10. повне забезпечення дисциплін навчально-методичними 
комплексами;

11. розробка програм, дисциплін та спецкурсів, методичних 
рекомендацій для студентів різних спеціальностей, курсів 
і форм навчання та учнів;

12. організація роботи і надання методичної допомоги на-
вчальним закладам у розробці робочих навчальних планів 
і програм;

13. розробка науково-просвітньої літератури, наочності;

14. допомога адвокатам у науковій, культурно-освітній, на-
вчально-методичній діяльності;

15. координація методичної роботи з обласними архівами та 
музеями, вищими навчальними закладами, науково-дослід-
ницькими установами;

16. організаційно-методична та консультативна допомога ад-
вокатам щодо підготовки дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук;

17. підготовка програм іспитів та навчальних матеріалів для ад-
вокатів з історії адвокатури і права;

18. проведення навчальної діяльності (лекції, семінари, тренін-
ги, виїзні презентації тощо) для адвокатів, студентів, аспі-
рантів, науковців, усіх зацікавлених осіб;

19. сертифікаційна робота (експертиза і рецензування науко-
вих робіт, дисертацій, монографій тощо);

20. надання організаційної та науково-методичної допомоги 
науковим інституціям, що працюють у даній сфері;

Науково-методичний Центр досліджень адвокатури і 
права Національної асоціації адвокатів України (далі 
Центр) утворено шляхом відкритого голосування на 
засіданні Ради адвокатів України НААУ 06 квітня 2013 
р. затверджено проект Положення про Центр (рішен-
ня РАУ від 06 квітня 2013 року № 120).

Центр співпрацює з науковими центрами, наукови-
ми інституціями, вищими навчальними закладами, 
загальноосвітніми школами, ліцеями, гімназіями, 
правничими та громадськими організаціями України 
і зарубіжжя.
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21. опрацювання програм і сучасних методів підвищення кваліфікації адвокатів, поміч-
ників адвоктів та стажистів;

22. організація та проведення стажування фахівців з історії української адвокатури та 
права, в тому числі стажування за кордоном та взаємообміни;

23. організація і проведення наукових заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, 
виставок, тренінгів, симпозіумів тощо;

24. надання послуг щодо створення спільних центрів освіти, клубів, науково-дослідних 
колективів та консультаційних центрів, профорієнтаційна робота;

25. інформаційно-довідкова робота: створення медіатек, картотек, банків інформації, ве-
дення баз даних за напрямками діяльності; 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

26. видання книг: монографій, підручників, неопублікованих рукописів та репринтних 
видань адвокатів минулих поколінь, енциклопедій, біографічних словників тощо;

27. видання матеріалів за результатами проведення наукових заходів – конкурсів, кон-
ференцій, круглих столів і т.п.: програм конференцій, роздаткових і наочних матері-
алів, збірників наукових статей, тез виступів, буклетів, методичних матеріалів тощо;

28. випуск науково-популярної продукції;

29. випуск наочних та методичних матеріалів;

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНА ТА 
МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 

30. ініціювання культурних і мистецьких подій, які відкривають нові перспективи і підхо-
ди, пов’язані з минулим, теперішнім і майбутнім адвокатури і права України;

31. налагодження діалогу між академічним, мистецьким середовищем, адвокатами та 
громадськістю, що сприятиме використанню і взаємообміну наукового, професійно-
го та культурного потенціалу цих суб’єктів;

32. допомога у створенні, діяльності та розвитку позапрофесійних громадських об’єд-
нань, у яких беруть участь адвокати;

33. організація і проведення історичних та художніх виставок, в тому числі виставок 
мистецьких, художніх робіт сучасних адвокатів, публічних дискусій тощо;

34. випуск культурно просвітницьких роликів про історію і діяльність адвокатури Украї-
ни, проведення просвітницьких заходів для адвокатів і громадськості;

35. співпраця із медіа;

36. заохочення молодих режисерів й сценаристів для написання і зйомок документаль-
них та художніх фільмів про життя і діяльність українських адвокатів;

І. НАУКОВА РОБОТА:

1) Випуск книг:

1. Потапенко С. П. «Замість себе вірю в суді бути…»: адвока-
ти  Слобожанщини у XVIII столітті : історичні нариси. Серія 
«Загальна історія адвокатури», Том ІІІ. К.: КВІЦ 2021. 416 с.; 
іл.

Уперше в історіографії досліджено особливості судоустрою і 
перебігу судового процесу на Слобожанщині в другій половині 
XVII–XVIII ст. та окреслено законодавчу базу, якою оперували 
слобідські судові установи в ранньомодерний час. З’ясовано 
соціальне походження адвокатів і клієнтів Слобідської України, 
особливості гонорарної політики, девіації з боку учасників су-
дового процесу та типові порушення адвокатської етики. 

Розглянуто участь адвокатів у майнових спорах та інших ци-
вільних правовідносинах, а також у судових справах про загро-
зу здоров’ю, життю і честі особи. Уперше опубліковано судові 
справи цього періоду, укладено список адвокатів, які брали 
участь у судових процесах на Слобожанщині у XVIII ст., та їхніх 
клієнтів. 

Книга розрахована для адвокатів, істориків, правників та широ-
кого кола читачів, зацікавлених історією адвокатури, судочин-
ства і соціальною історією України.

2. Адвокатська ліра : Поетична антологія / Укладачі : Ірина 
Василик, Наталія Дядик, Юрій Романюк. — Київ : КВІЦ, 2021. 
— 264 с.: іл.

«Адвокатська ліра» — збірка поетичних творів переможців та 
учасників однойменного літературного конкурсу Національної 
асоціації адвокатів України, творів адвокатів, які давно пишуть 
поезію і вже відомі в адвокатській спільноті, а також ілюстрацій 
знаних адвокатів-художників.

Філософські та ліричні, оптимістичні і журливі, закохані та іро-
нічні рядки спонукають замислитися про сенс життя і людські 
цінності, усміхнутися, з надією й оптимізмом дивитися у зав-
трашній день. Видання цікаве усім, хто любить і шанує поетичне 
слово.

Звіт науково-методичного Центру досліджень 
адвокатури і права при НААУ за 2020 рік
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2) Видання науково-популярної продукції:

3. «Адвокати-дипломати в історії української 
державності». Перекидний ілюстративний календар 
НААУ на 2022 рік. Упоряд. Ірина Василик, Галина Басара-
Тиліщак, Манускрипт-Львів, 2021, 13 с.

Ілюстративний перекидний календар НААУ на 2022 рік 
висвітлює незнану сторінку в історії української адвокатури 
— діяльність адвокатів на дипломатичній службі. У Календарі 
представлено імена п’ятьох адвокатів - міністрів закордонних 
справ Української Народної Республіки та Західно-Української 
Народної Республіки, трьох адвокатів - заступників 
міністра. Семеро видатних адвокатів очолили надзвичайні 
дипломатичні місії та посольства у США, Великій Британії, 
Бельгії та Нідерландах, Данії, Польщі, Чехо-Словаччині, Греції.

3) Наукова розробка книг:

У розробці 6 книг з історії адвокатури для серій: 
«Регіональна історія адвокатури», «Нариси з історії 
адвокатури», «Адвокатська біографістика».

4). Співорганізація та участь у наукових 
заходах:

1. Участь Василик І.Б. у Всеукраїнській науковій конференції 
«Олександр Карпенко – видатний український історик, пе-
дагог, суспільний діяч» (до 100-річчя від дня народження), 
форма: онлайн, м. Івано-Франківськ, 15 квітня 2021 року. 
Тема доповіді: «Адвокати в українських національно-ви-
звольних змаганнях військово-революційної доби 1914–1923 
рр.»;

2. Участь Василик І. у круглому столі «Українська діаспора та 
діаспори в Україні: конфліктизаційний вимір» в рамках Між-
народної наукової конференції «Дні науки філософського 
факультету – 2021», 23 квітня 2021р., в онлайн-режимі на 
платформі Zoom. Тема доповіді: «Конфлікт інтересів у адво-
катській діяльності: історичний досвід та сучасні реалії».

3. Участь Василик І. у круглому столі «Етика правника», 23 квіт-
ня 2021 р., організатор: Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. Тема доповіді: «Прин-
ципи етики юристів: приклад Польщі»;

4. Співорганізація Центром Міжнародної науково-практичної 
конференції «Конституція України: 25 років від історії до 
сучасності», спільно з Київським університетом права НАН 
України, 24 червня 2021 р. Доповідь керівника Центру Васи-
лик І.Б. на тему: «Адвокати – творці конституційних проєктів 
ЗУНР і УНР»;

Співорганізаторами конференції стали Київський університет 
права НАН України, на базі якого проходив захід, та Центр до-
сліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатів 
України. У конференції взяли участь науковці і представники 
зарубіжних країн, зокрема:

Анджей Шміт, професор кафедри Конституційного права та по-
літичних інституцій факультету права та управління Гданського 
університету (Польща);

Cаво Маркович, Ректор Середземноморського університету, 
Чорногорія;

Атілла Петерфалві, Голова національного органу з питань захи-
сту даних та свободи інформації (Угорщина);

Азер Сафаров, к.ю.н., професор Бакинського державного уні-
верситету, Азербайджан;

Адам Махарадзе, к.ю.н., професор Батумського державного уні-
верситету імені Шота Руставелі;

Оксана Слюсаренко, д.е.н., професор, посол України в Чорно-
горії (2014-2018), професор кафедри міжнародного права та 
порівняльного правознавство КУП НАНУ.

Річард Будка, Директор компанії «Business Strategy in Prag».

Гості конференції — народні депутати 2-го скликання Верхов-
ної Ради України, Орест Климпуш, професор, академік Тран-
спортної академії України, дипломат, народний депутат України 
ІІ-го скликання, Надзвичайний і Повноважний Посланник Укра-
їни 1-го класу в Угорській Республіці та Юрій Кармазін, заслу-
жений юрист України, політичний діяч, народний депутат 2-го, 
3-го, 4-го та 6-го скликаннь, суддя.

5. Участь у національних слуханнях звіту і стратегії НААУ, 07 
липня 2021 р.;

6. Співорганізація Центром Міжнародної наукової конферен-
ції спільно з Київським національним університетом імені 
Тараса Шевченка, на тему: «Конфліктизація культурно-іс-
торичного простору українства в умовах сучасних ви-
кликів і загроз: результати та перспективи досліджень», 
07 жовтня 2021 р., на базі КНУШ. Робота окремої секції під 
керівництвом Василик І.Б. «Правові аспекти конфлікти-
заційних процесів в Україні». Доповідь на тему: “Конфлікт 
інтересів у адвокатській діяльності”.

7. Участь керівника Центру Василик І.Б. у круглому столі «Про-
фесіоналізація освітніх програм як мейнстрім сучасної 
юридичної освіти». Співорганізаторами заходу виступили 
Національна асоціація адвокатів України, Київський націо-
нальний торговельно-економічний університет та Рада ад-
вокатів міста Києва. Крглий стіл відбувся на базі Київського 
національного торговельно-економічного університету, 12 
жовтня 2021 р. Доповідь стосувалася впровадження у на-
вчальний процес Університету окремої навчальної дисци-
пліни «Історія адвокатури України».

8. Учасниками заходу стали представники Апарату Верховної 
Ради України, Верховного Суду, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства юстиції України, Ради приватних виконавців 
України, провідних адвокатських фірм та органів адвокат-
ського самоврядування, здобувачі, гаранти та стейкголде-
ри (роботодавці та випускники) ОНП з підготовки докторів 
філософії за спеціальністю «Право», бакалаврських і ма-
гістерських ОПП: «Комерційне право», «Фінансове право», 
«Цивільне право і процес», «Правове забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності». 
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9. Участь Василик І.Б. у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Х Міждисциплінарні гуманітарні читання», 
21 жовтня 2021 року Київ, Київський будинок вчених НАН 
України. Тема доповіді: “Адвокатура та сучасна юридична 
освіта: шляхи вдосконалення та розвитку”. 

5). Захист дисертації з історії адвокатури

30 березня 2021 р. учасник Проекту «Історія адвокатури Украї-
ни» Центру досліджень адвокатури і права НААУ Фельцан Іван 
Юрійович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 
Тема дисертації: «Розвиток адвокатури на Закарпатті: ХІХ – 
перша половина ХХ століття (історико-правове досліджен-
ня)».

6). Опубліковані статті, наукова апробація:

1. Василик І.Б. День Соборності України: перші документи про 
єдину соборну Українську Державу підписували славетні 
адвокати // Вісник НААУ №2 (70) лютий 2021 р., С. 86-87.

2. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Адвокати-ректори, декани і 
викладачі Українського Вільного Університету (до 100-річчя 
заснування УВУ) // Вісник НААУ №2 (70) лютий 2021 р., С. 
88-90.

3. Василик І.Б. Адвокатська етика та дисциплінарна відпові-
дальність адвокатів у імперський період // НААУ №2 (70) 
лютий 2021 р., С. 91-93.

4. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Адвокати – міська голови: на 
службі місту і громаді // Вісник НААУ №2 (70) лютий 2021 р., 
С. 95-97.

5. Волошинський Б. Адвокат Олекса Коссак: Правнича і гро-
мадська діяльність у міжвоєнній Галичині // Вісник НААУ, № 
3 (71) березень 2021 р., С. 55-60.

6. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Адвокатські ювілеї у 2021 році 
//Вісник НААУ, № 3 (71) березень 2021 р., С. 61-64.

7. Василик І.Б. Адвокати, які працювали з Михайлом Грушев-
ським у Центральній Раді, – перші українські парламентарі 
// Вісник НААУ, № 4(72) квітень 2021 рік, С. 62-64.

8. Василик І.Б. «Адвокатські династії» — новий проєкт Центру 
досліджень адвокатури і права НААУ та Українського радіо 
// Вісник НААУ, № 4(72) квітень 2021 рік, С. 57.

9. Потапенко С. Витоки адвокатури у Слобідській Україні // Віс-
ник НААУ, № 5 (73) травень 2021 рік, С. 58-64.

10. Василик І.Б. На Тернопільщині відкрито два осередки дослі-
дження історії адвокатури та меморіальну дошку на честь 
адвоката Антіна Горбачевського // Вісник НАА, № 6(74) чер-
вень 2021 рік, С. 60-61.

11.  Філімоніхін В.О. Федір Крижанівський — адвокат, коопера-
тор, професор права // Вісник НАА, № 7-8 (75) липень-сер-
пень 2021 рік, С. 92-94.

12. Адвокатські династії: Зорислава Ромовська // Вісник НААУ, 
№ 7-8 (75) липень-серпень 2021 рік, С. 87-91.

13. Василик І.Б. Адвокатура у проголошенні незалежності Укра-
їни (до 30-річчя незалежності України) // Вісник НААУ, № 9 
(76) вересень 2021 рік, С. 56-57.

14. Василик І.Б. Адвокат Микола Василенко – другий президент 
Всеукраїнської академії наук // Вісник НААУ, № 11 (78) листо-
пад 2021 рік, С. 62-64.

15.  Василик І.Б. Адвокатура Слобідської України: повернення 
до історії // Вісник НААУ, № 12 (79) грудень 2021 рік, С. 63-64.
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ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Відкриття кабінетів історії адвокатури 
та іменних аудиторій адвокатів у вищих 
навчальних закладах регіонів

(підготовка наочного матеріалу — стендів)

1. Відкрито Студію історії адвокатури Тернопільщини, на базі 
юридичного факультету Західноукраїнського національно-
го університету, м. Тернопіль.

2. Відкрито кабінет-музей адвокатури Чортківщини, а також 
меморіальну дошку на честь видатного українського гро-
мадського і політичного діяча, адвоката, доктора права – Ан-
тіна Горбачевського, 25 травня 2021 р.;

3. Підготовка наочних просвітницьких стендів для навчальної 
аудиторії адвокатури України юридичного факультету Київ-
ського національного торговельно-економічного універси-
тету, м. Київ. 

ІІІ. ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ:

1). Робота із вищими навчальними 
закладами

1. Підготовка меморандуму НААУ із Західноукраїнським націо-
нальним університетом, м. Тернопіль;

2. Співорганізація і проведення V Відкритого Західноукраїн-
ського інтелектуального турніру «Natus vincere» («Народже-
ні перемагати»), на базі юридичного факультету Західноу-
країнського національного університету, м. Тернопіль. Захід 
для студентів 1-2 курсів коледжів і ліцеїв, учнів 10-11 класів 
з Львівщини, Тернопільщини, Волині, Рівненщини, Житоми-
рщини у номінаціях «Право», «Міжнародне право» та «Пра-
воохоронна діяльність».

3. Участь керівника Центру Василик І.Б. у церемонії вручення 
дипломів магістрам-юристам Західноукраїнського націо-
нального університету, 16 травня 2021 р., м. Тернопіль-Зба-
раж.

4.  Майстер-клас керівника Центру Василик І.Б. для студентів 
юридичного факультету Київського національного торго-
вельно-економічного університету на тему: «Правила адво-
катської етики України та країн ЄС: порівняльний аспект», 11 
жовтня 2021 р.

2). Вебінари, презентації, виставки та 
просвітницькі ролики

1. Проведення безкоштовного вебінару для адвокатів міста 
Києва «Правила адвокатської етики в історичній ретроспек-
тиві» (Василик І.Б., 18.05.2021 р.);

2. Участь керівника Центру Василик І.Б. у вебінарі Національ-
ної асоціації адвокатів України «Використання інструментів 
коучингу та практичної психології в адвокатській діяльно-
сті». Тема доповіді: «Вміння адвоката формувати свою ко-
манду і працювати у ній», 17 травня 2021 р.

3. Презентація книги НААУ «Адвокатська, економічна і гро-
мадсько-політична діяльність Степана Федака (1861-1937), 
презентував учасник Проекту «Історія адвокатури Украї-
ни» і автор, к.і.н. Богдан Савчук, м. Львів, 27 травня 2021 р. 
спільно із Радою адвокатів Львівської області та Науковою 
бібліотекою Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка.

4. Підготовка сценарію і запис відеоролика «Адвокатура ві-
тає з 30-річчям Незалежності України», спільно з Коміте-
том NextGen та Вищою школою адвокатури, присвяченому 
30-річниці Незалежності України, 24 серпня 2021 р.

5. Підготовка матеріалів та відкриття фотодокументальної 
виставки «На службі Феміді: видатні українські правники, 
адвокати, мислителі» (Київ, Контрактова площа, 30 листо-
пада 2021 р., спільно з Українським інститутом національ-
ної пам’яті та Національним педагогічним університетом ім. 
Михайла Драгоманова).

IV. МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ ТА 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1). Співпраця із медіа

1. Участь Василик І.Б. у програмі «Добра розмова» Живого ра-
діо «Воскресіння», 05 лютого 2021 р. (м. Київ). Тема: «Адвока-
ти-меценати в історії України».

2. Проект з UA: Українське радіо «Адвокатські династії». Запо-
чаткування однойменної рубрики у Віснику НААУ.

Передачі із адвокатами:

- Наталею Сумською та Дмитром Александровим. 

- Регіною Гусейновою; 

- Зориславою Ромовською;

3. Виступ Василик І.Б. на тему: «Український конституціоналізм: 
реалізовані й нереалізовані проєкти» у радіопередачі «Імпе-
ратив» Українського радіо, присвяченій 25-й річниці Консти-
туції України, червень 2021 р.

4. Наповнення сторінки Проекту «Історія адвокатури України» 
у соціальній мережі Facebook.
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Керівник Центру досліджень адвокатури і права
при НААУ к.і.н., доцент

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

2). Співпраця із Комітетом з гуманітарних 
питань і творих ініціатив НААУ

1. Співорганізація і проведення Першого конкурсу прози се-
ред адвокатів «Особистий погляд»;

2. Організація виставки живопису адвоката Наталії Дядик 
«Багатогранність жінки», що проходила на засіданні Ради 
адвокатів України, м. Кам’янець-Подільський, 02-03.07.2021;

3. Організація виставки картин адвоката Миколи Алексєєнка 
«Паралелі життя», під час роботи РАУ, 15 грудня 2021 р. 

Керівник Центру досліджень адвокатури і права

при НААУ, к.і.н., доцент, адвокат Василик І.Б.

28.01.2022 р. 



14

Звіт науково-методичного Центру досліджень адвокатури і права при НААУ за 2021 рік Звіт науково-методичного Центру досліджень адвокатури і права при НААУ за 2021 рік

15

unba.org.ua https://www.facebook.com/history.
advocacy.ukraine

(044) 392-73-71

(044) 392-73-70

info@unba.org.ua

04070, Київ,
вул. Борислоглібська, буд. 3, 5 поверх

http://unba.org.ua


Звіт науково–методичного Центру досліджень 
адвокатури і права при НААУ за 2021 рік


