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ЗА 2017 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Вільчик Тетяна Борисівна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Європейські стандарти діяльності адвокатури, 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Європейські стандарти діяльності адвокатури, 2,1 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, 
навчального посібника, 
наукові статті, тези 
наукових доповідей та 
повідомлень  та ін.) 

Статті, тези 
    

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Розроблена низка  пропозицій, спрямованих на 
вдосконалення законодавства України, що регулює 
організацію і діяльність інституту адвокатури, статусу 
адвоката, реалізацію  конституційного права на професійну 
правничу допомогу, оптимізацію організації і діяльності 
системи безоплатної правової допомоги, гармонізацію 
законодавства, що регулює адвокатську діяльність, із 
міжнародними і європейськими стандартами. 

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів 

- 

5.1. Участь у підготовці 
законопроектів (кодексів та 
інших законів) 

- 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) 
проектів законів та інших 
нормативних актів 

Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», підготовленого Радою з питань судової реформи 
при Президенті України. 

 
5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

- 

6. Зв'язок з практикою  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

- 



6.2. Підготовка доповідних 
записок до судових, 
правозастосовних та інших 
державних органів 

- 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму 
Верховного Суду України 
та їх рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

- 

6.5. Підготовка відповідей 
(висновків) на запити 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
організацій та громадян 

- 

7. Чи ви є депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого 
самоврядування (в тому 
числі робочих та дорадчих) 

- 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (вказати повну 
назву конференції, дату та 
місце проведення) 

1 Міжнародно науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми судового права» 20 квітня 2017 р. 
-Харків. 
   2. 24 квітня 2017 р. круглий стіл «незалежність та 
ефективність судової гілки влади в Україні у світлі змін до 
процесуального законодавства (захід організовано спільно з 
радою з питань судової реформи), м. Харків 
     3. 13 травня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція науковців, суддів, адвокатів, працівників 
правоохоронних органів, молодих вчених, аспірантів та 
студентів «Актуальні питання судоустрою та формування 
корпусу суддів». 
      4. 24 травня 2017 р. експертне обговорення 
«Спеціалізований антикорупційний суд: найкращі світові 
практики та перспективи створення в Україні», 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 
      5. Юридичний форм «Право та проблеми сталого 
розвитку у глобалізованому світі».  – 1 жовтня 2017 р. 
Харків 
       6. Семінар-практикум  з питань сучасних інтерактивних 
методів викладання курсу ЕТИКА ПРАВНИКА, 3 - 4 
жовтня 2017р. у межах програми USAID реформування 
сектору юстиції «Нове правосуддя» з отриманням 
міжнародного  сертифікату.  
      7. Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики 
та актуальні проблеми судової реформи в Україні»– 26-27 
жовтня 2017. Чернівці. 
      8. VІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ» 
10 листопада 2017 року.  Одеса. 2017. 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 

1. Вільчик Т.Б. Напрями адаптації законодавства, що 
регулює надання безоплатної правничої допомоги в 
Україні, до європейських стандартів // Право України.- № 



ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

12. - 2016. – С. 29-36, 0,7 друк.арк. 
2. Вільчик Т.Б. Функції інституційної адвокатури // Форум 
права. – 2017. –  № 2, 0,5 друк.арк. 
3. Вільчик Т.Б. Адвокатське право як наука та навчальна 
дисципліна/ Т. Б. Вільчик // Актуальні проблеми судового 
права : матер. міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. 
пам’яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 20 квітня 2017). – 
Харків, 2017.- 0,3 друк.арк. 
4. Вільчик Т.Б. Принципи взаємодії  суддів та адвокатів. 
Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні» Чернівці. – 
26-27.10.2017.-  с. 244-248,0, 3 д.а. 
  5. Вільчик Т.Б. Захист професійних прав адвоката та 
гарантій адвокатської діяльності під час проведення 
обшуку. VІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ» 
10 листопада 2017 року.  Одеса. 2017. – с. 686-689. - 0.3 д.а 
   6.  Програма навчальної дисципліни «Теорія адвокатури»: 
галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», 
освітньо-кваліфікаційний рівень другий (магістерський). -  1, 
5 друк. арк.. 
  7. Силлабус навчальної дисципліни «Теорія адвокатури»: 
галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», 
освітньо-кваліфікаційний рівень другий (магістерський). -  
0,7 друк. арк.. 
8. Робоча програма навчальної дисципліни «Практика 
адвокатури»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 
«Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий 
(магістерський). -  0,7 друк. арк.. 
 8. Програма навчальної дисципліни «Практика  
адвокатури»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 
«Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий 
(магістерський). -  1, 5 друк. арк.. 
  9. Силлабус навчальної дисципліни «Практика 
адвокатури»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 
«Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий 
(магістерський). -  0,7 друк. арк.. 
  10. Робоча програма навчальної дисципліни «Практика 
адвокатури»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 
«Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий 
(магістерський). -  0,7 друк. арк.. 
11. Програма навчальної дисципліни «Організація 
безоплатної правової допомоги»: галузь знань 08 «Право», 
спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
другий (магістерський). -  1, 5 друк. арк.. 
 12. Силлабус навчальної дисципліни «Організація 
безоплатної правової допомоги»: галузь знань 08 «Право», 
спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
другий (магістерський). -  0,7 друк. арк.. 
  13. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація 
безоплатної правової допомоги»: галузь знань 08 «Право», 
спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
другий (магістерський). -  0,7 друк. арк.. 
14. Програма навчальної дисципліни «Методика і тактика 



адвокатської діяльності» галузь знань 08 «Право», 
спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
другий (магістерський). -  1, 5 друк. арк.. 
15. Силлабус навчальної дисципліни «Методика і тактика 
адвокатської діяльності» : галузь знань 08 «Право», 
спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
другий (магістерський). -  0,7 друк. арк.. 
16. Робоча програма навчальної дисципліни «Методика і 
тактика адвокатської діяльності» : галузь знань 08 «Право», 
спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
другий (магістерський). -  0,7 друк. арк.. 
17. Завдання для практичних занять з курсу «Теорія 
адвокатури» галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 
«Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий 
(магістерський). Для студентів факультету Адвокатури (у 
співавторстві). -0, 5 друк. арк.. 
18. Завдання для практичних занять з курсу «Практика 
адвокатури» галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 
«Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий 
(магістерський). Для студентів факультету Адвокатури. (у 
співавторстві). 0, 5 друк. арк.. 
19. Завдання для практичних занять з курсу «Методика і 
тактика адвокатської діяльності» галузь знань 08 «Право», 
спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 
другий (магістерський). Для студентів факультету 
Адвокатури. (у співавторстві). 0, 5 друк. арк.. 
20. Завдання для практичних занять з курсу «Безоплатна 
правова допомога» галузь знань 08 «Право», спеціальність 
081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий 
(магістерський). Для студентів факультету Адвокатури. (у 
співавторстві). 0, 5 друк. арк.. 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicus та інш. 

Index Copernicus  
Scientific Indexing Services (SIS) 

InfoBase Index (Індія) 
 Вільчик Т.Б. Функції інституційної адвокатури // Форум 

права. – 2017. –  № 2. 
 «HeinOnline» (США) 

EBSCO Publishing, Inc.» (США) 
Index Copernicus  

Вільчик Т.Б. Напрями адаптації законодавства, що регулює 
надання безоплатної правничої допомоги в Україні, до 
європейських стандартів // Право України.- № 12. - 2016. 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання. 

член редакційної колегії збірника матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
судового права» присвяченої памʼяті професора Івана 

Єгоровича Марочкіна, у двох томах, Харків, 2017. 
11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 
ви є 

- 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

Офіційний опонент по дисертації Н.М. Бакаянової 
«Функціональні і організаційні основи адвокатури України», 
поданої на здобуття наукового ступеня  доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура, 
адвокатура. 



13. Підготовка відгуків на 
автореферати (окремо 
докторські, окремо 
кандидатські) 

- 

14. Чи були у звітному році 
лауреатом/стипендіатом 
(вказати повну назву 
стипендії/ премії). 

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

Участь у робочій групі за програмою «Реформа кримінальної 
юстиції» 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

- 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які інші відзнаки чи 
нагороди отримали у 
звітному році. 

Почесна грамота ректора Університету за багаторічну 
сумлінну працю, почесна грамота Голови Союзу юристів 
України, подяка Ради адвокатів Харківської області.  

 
 
 
Звіт склав   
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від  5 грудня 2017р. 
 
                                                                                                   


