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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Вільчик Тетяна Борисівна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук, професор 

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, 9,4 друк арк. 

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

Розділ підручника, навчального посібника, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Розроблена низка  пропозицій, спрямованих на 
вдосконалення законодавства України, що регулює 
організацію і діяльність інституту адвокатури з надання 
професійної правничої допомоги різним категоріям осіб, у 
тому числі й засудженим до позбавлення волі; оптимізацію 
організації і діяльності системи безоплатної правової 
допомоги, гармонізацію законодавства, що регулює 
організацію і діяльність інституту адвокатури, із  
європейським. 

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 та зауваження на законопроект за реєстр. № 9055  
від 06.09.2018, поданий Президентом України П. 
Порошенком, та альтернативні проекти Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за реєстр. № 
9055-1, 9055-2 у частині запропонованих законодавчих змін 
до Кримінального процесуального кодексу України та 
Кодексу України  про адміністративні правопорушення. 
 
Підготовлені для Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 
 

- 



5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

Член Науково-консультативної Ради НАА України 

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. VІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Адвокатура: минуле, сучасне та майбутнє» 10 листопада 
2017 року. –  Одеса. 2017. – с. 686-689. 
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми адвокатури». –14.12 2017. – Харків. – 2017. – С. 
16-19.                
3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми судового права». – 23.04.2018. – Харків. –2018. 
4. Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до 
правосуддя у контексті судової реформи» - 25 травня 2018 р. 
– Луганський державний університет внутрішніх справ ім. 
Е.О. Дідоренко. 
5.  VІIІ Международная научно-практическая конференция  
«АДВОКАТУРА: ПРОШЛОЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ И 
БУДУЩЕЕ», 17 ноября 2018 года. Национальный 
университет «Одесская юридическая академия». 
6. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні : Міжнародна наукова конференція Чернівці, 26-27 
жовтня. 2018 р. 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 

Навчальні посібники: 

Організація судових та правоохоронних органів : навч.посіб. 
: у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова та 
ін.; за ред. Л. М. Москвич. 2-ге вид., перероб. і допов.  – Х. : 
Право, 2018. Ч. 2: Основи правоохоронної та правозахисної 



друкованих аркушів діяльності. – 364 с. ( 4,2 друк. арк.).     
Статті: 

1.Вільчик Т.Б. Професійні права адвоката та гарантії 
адвокатської діяльності у країнах Європейського Союзу // 
«Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія «Право» № 50. – 2018 р. – C.143-147, 0,7 
д.а. 
2. Tetyana Vilchyk, Duties of a Lawyer to a Court and to a 
Client, 6(4) Russian Law Journal 62–99 (2018). – 2, 3 д.а. 
Тези: 

1. 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.- 0,4 д.а. 
2. Вільчик Т.Б.    Адвокатура та судова влада:  форми і 
принципи взаємодії //  Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми адвокатури». –14.12 2017. 
– Харків. – 2017. – С. 16-19.   0,3 д.а.             
3. Вільчик Т.Б. Стандарти вищої  юридичної освіти та їх 
імплементація  в освітній процес України / Компетнтісний 
підхід у навчанні і якість вищої юридичної освіти : тези 
доповідей та повідомлень учасників ХІІ конференції школи 
педагогічної майстерності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. 
Комарова. Харків: Нац. Юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
2018. С. 79-83,  0,3 д.а. 
4. Вільчик Т.Б. Організація адвокатської діяльності: 
європейські стандарти та законодавство України // 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми судового права». – 23.04.2018. – Харків. –2018. – 
0,3 д.а. 
5. Вільчик Т.Б. Правова допомога засудженим до 
позбавлення волі: міжнародні стандарти та законодавство 
України // Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ 
до правосуддя у контексті судової реформи» - 25 травня 
2018 р. – Луганський державний університет внутрішніх 
справ ім Е.О. Дідоренко. – 0,3 д.а. 
6. Вільчик Т.Б. Зловживання процесуальними правами 
адвокатом: міжнародний досвід та законодавство України // 
VІIІ Международная научно-практическая конференция  
«АДВОКАТУРА: ПРОШЛОЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ И 
БУДУЩЕЕ», 17 ноября 2018 года. Национальный 
университет «Одесская юридическая академия». Одеса.- 
2018.- 0, 3 д.а. 
7. Вільчик Т.Б. Принципи взаємодії суддів та адвокатів// 
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні : Матеріали Міжнародної наукової конференції 
(Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). – Чернівці. 2018 р.- С. 244-
248. – 0.3 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 

Tetyana Vilchyk, Duties of a Lawyer to a Court and to a Client, 
6(4) Russian Law Journal 62–99 (2018). - Scopus, Web of 
Science 



базах даних Scopus, Web of 
Science 

9.2. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у інших 
наукометричних базах 
даних 

Index Copernicus 

Вільчик Т.Б. Професійні права адвоката та гарантії 
адвокатської діяльності у країнах Європейського Союзу // 
«Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія «Право» № 50. – 2018 р. – C.143-147, 0,7 
д.а. 

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

- 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

- 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

- 

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 

- 

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. 

- 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 06 грудня 2018р. 
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