
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по батькові. Вільчик Тетяна Борисівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.  Доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри адвокатури 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Європейські стандарти діяльності адвокатури, 2,0 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Навчальний посібник, статті і тези. Загальний обсяг - 5  друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Розділ навчального посібника, статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

На підставі дослідження теоретичних та прикладних проблем організації та діяльності 

інституту адвокатури,  проведення порівняльно-правового аналізу законодавства, що 

регулює  діяльність адвокатури зарубіжних країн та України, рішень ЄСПЛ, інших 

міжнародних та національних судів розроблені засади національної доктрини адвокатури, 

досліджено проблеми імплементації міжнародних стандартів організації та діяльності 

адвокатури у національну правову систему, функціонування самоврядних адвокатських 

корпорацій у світі з точки зору дотримання принципу незалежності адвокатури, світові 

моделі регулювання адвокатської професії,  взаємодії інституту адвокатури з органами 

державної влади, реалізації функцій адвоката у суді, скасування «адвокатської монополії», 

надання адвокатом правової допомоги у сфері медичного права та біоетики, проаналізовані 

норми законодавства, що регулюють здійснення адвокатом фінансового моніторингу та 

інші,  висловлені пропозиції, спрямовані на удосконалення чинного законодавства, що 

регулює організацію та діяльність інституту адвокатури України, його гармонізації із 

законодавством Європейського Союзу. 

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 

нормативно-правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 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, правозастосовчих та інших державних 

органів. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України.  

Підготовка наукового висновку до Конституційного Суду України щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської 

монополії) (реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

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. Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві: Всеукраїнська 

науково-практична конференція, 22 травня 2020 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого; 

2. Людська гідність і гендерна рівність: конституційні метаморфози: IV Харківський 

Міжнародний Юридичний Форум, 23-25 вересня 2020р..  

3. Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи: IV Харківський Міжнародний 

Юридичний Форум, 23-25 вересня 2020р..  

4. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: IV Міжнародна наукова 

конференція, 16 жовтня 2020 р., м. Чернівці. Виступ з доповіддю. 

5. Вплив законодавства про Фінмоніторинг на адвокатську діяльність в Україні та 

Німеччині: Українсько-Німецький форум адвокатів, 22 жовтня 2020 р., режимі онлайн-

конференції (організатори: НААУ, Комітет з міжнародних зв'язків при НААУ, Німецький 

Фонд міжнародного правового співробітництва (IRZ) та Федеральна палата адвокатів 

Німеччини). 

6. Засідання Харківської та Донбаської регіональних рад реформ правосуддя: Форум,  04 

листопада 2020 р.,  режимі онлайн-конференції (організатори: АПУ та Pravo Justice). 

7. Адвокатура: минуле, сучасне та майбутнє : Х Ювілейна Науково-практична конференція, 06 

листопада 2020 року, Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса. 

Виступ з доповіддю. 

8. Альтернативні способи врегулювання спорів у контексті міжнародного досвіду і 

законопроекту «Про медіацію: Міжнародний Форум, 06 листопада 2020 р. , режимі онлайн-

конференції. 

9.  Круглий стіл із практики ЄСПЛ в Україні: Круглий стіл, 13 листопада 2020 р., режимі 

онлайн-конференції. Організатор ВША при  НААУ. 

10. Штучний інтелект на допомогу правосуддю та права людини: Круглий стіл , 13 листопада 

2020 р., режимі онлайн-конференції. 

11. Реформи українського законодавства: сучасний розвиток: Міжнародна конференція 

присвячена відкриттю Центру східноєвропейського права в Австрії, а також презентації книги 

«Вступ в українське право» (під редакцією Бернда Візера, Ярослава Лазура и Олександра 

Білаша), 4. грудня 2020.,  м. Грац, Австрія. Виступ з доповіддю. 

12. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: ІІ Міжнародна науково-

практична конференція, 17 грудня 2020 р., Харків. Виступ з доповіддю. 

13. «Забезпечення єдності судової практики: правові позиції Великої Палати Верховного Суду 

та стандарти Ради Європи. Он- лайн конференція 20.11. 2020. 

14. Круглий стіл «Медіація в кримінальних справах. Співпраця адвоката та медіатора в 

процесі» (організатор – Правовий клуб «PRAVOKATOR» у співпраці з  Центром Права та 

Посередництва/Center for Law & Mediation та Регіонального центру з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях); 13 лютого 2020 року. 

15. Етика адвоката та етика медіатора: як віднайти баланс? Вебінар-дискусія. 26.11. 2020 р.. 

16. Алгоритм взаємодії працівників системи безоплатної правової допомоги, адвокатів та 

поліції в разі звернення осіб, які потерпіли від насильства: Онлайн-захід 26.11.2020 р.. 

17. ЄСІТС: рекомендації для подальшого впровадження: круглий стіл EU Project "Pravo-

Justice" 27.11.2020 р..  

18.Етичні виклики та акредитація медіаторів - як це може сприяти розвитку спільноти: вебінар, 

(організатори - ГО "Національна асоціація медіаторів України" спільно із Федеральною 

службою медіації та примирення (FMCS, США) за підтримки Програма USAID «Нове 

правосуддя» - USAID New Justice Program), 2 грудня 2020 року 

19. Доступ до правосуддя: реалії та перспективи: Національна дискусія. Організатор 

Національна асоціація адвокатів України, 30.11.2020 р. 



20.. IX Щорічний міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини,   

ОРГАНІЗАТОР: Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з проектом Ради Європи 

«Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції 

з прав людини»,  9 грудня 2020, в режимі онлайн 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

Публікації: 

Статті, проіндексавані у Scopus, Web of Science:  

1.Vilchyk, T.В., Sokolova, A.K., Cherkashyna, M.K. Ensuring the   environmental  rights as a 

prerequisite for the rights to health in ukraine and  The European Union / Wiadomości Lekarskie 2020. 

0,8 друк арк. Особистий внесок 0,5 друк арк.  

        2. Тetyana В. Vilchyk, Alla K. Sokolova.  Legal regulation of patients’ rights  

in the  EU countries and in Ukraine. -  Wiadomości Lekarskie 2019. 0,8 друк арк. Особистий внесок 

0,5 друк арк. ( в Звіті за 2019 рік ця публікація не вказувалася). 

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

даних. 

     Статті: 

1. Вільчик Т. Святоцька В.  Міжнародні стандарти адвокатури: проблеми імплементації у 

національну правову систему. Право України. 2019. № 12:   54.   10.33498/louu-2019-12-054. – 0,8 

друк. Арк. Особистий внесок – 0,4 друк арк. (В звіті за 2019 рік ця публікація не вказувалася). 

2. Вільчик Т.Б. Національна доктрина адвокатури. Вступ до  спеціального випуску № 12 журналу 

«Право України», присвяченому національній доктрині адвокатури України. Право України. 

2019. № 12:   54. 10.33498/louu-2019-12-054.– 0,4 друк арк. ( в Звіті за 2019 рік ця публікація не 

вказувалася). 

3. Вільчик Т.Б. Самоврядні корпорації  адвокатів: історичні аспекти і реалії сьогодення. 

Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 

Україні». Чернівці. 6.11. 2020. – 0, 7 друк арк. 

      Тези: 

1. Тетяна Б. Вільчик, Алла К. Соколова, Марина К. Черкашина Забезпечення екологічних прав 

як передумова реалізації права громадян на охорону здоров’я в Україні та Європейському 

Союзі.. У збірнику: Конституційні засади медичної реформи в Україні : матеріали Медико-

правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – 104 с.- 0.1 друк. арк. 

        ( в Звіті за 2019 рік ця публікація не вказувалася). 

 2. Вільчик Т.Б.  Дилеми моральних та правових категорій в системі адвокатської діяльності. 

Міжнародна науково-практична конференція "Суперечності взаємодії моралі і права в 

сучасному суспільстві", 22 травня 2020 року. (орг.кафедрами культурології, кримінального 

права  та адвокатури) - 0,5 друк. Арк. 

 3. Вільчик Т.Б. Регулювання адвокатської професії:  світові тенденції: Х Ювілейна Міжнародна 

науково-практична конференція «Адвокатура: минуле, сучасне та майбутнє». 6 листопада 2020 

року.  Одеса. -  0,5 друк. Арк. 

 4. Вільчик Т.Б. Незалежність адвокатури: міжнародний аспект. Виступ з доповіддю на 

конференції «Реформи українського законодавства: сучасний розвиток», присвяченої 

відкриттю Центру східноєвропейського права в Австрії, а також презентації книги «Вступ в 

українське право» (під редакцією Бернда Візера, Ярослава Лазура и Олександра Білаша). 

4.12.2020. м. Грац. Австрія. – 0.7 друк арк. 

5. Вільчик Т.Б., Хадієва Е.Р. Адвокат як суб’єкт первинного фінансового моніторингу. 

Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція, 17 грудня 2020 р., Харків. – 0,3 друк арк. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


6. Вільчик Т.Б. Професія адвоката в умовах глобалізації. Адвокатура України: сучасний стан та 

перспективи розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 грудня 2020 р., 

Харків. – 0,4 друк арк. 

Методична література: 

1. Тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни 

«Адвокатська деонтологія» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Магістр», спеціальність 8.03040101 «Правознавство») для студентів І курсу магістратури 

денної форми навчання / Уклад.: Т. Б. Вільчик, О.М. Овчаренко, Я. О. Ковальова. Харків: Нац. 

юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – с. 38 

 2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Основи адвокатури» (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», 

освітньо-кваліфікаційний рівень перший (бакалаврський) /Уклад.: Т. Б. Вільчик, О.М. 

Овчаренко, О.О. Шандула, Я.О. Ковальова, Ю.О. Рємєскова – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2020. –с. 88 

3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Теорія адвокатури» (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», 

освітньо-кваліфікаційний рівень другий (магістерський) / Уклад.: Т. Б. Вільчик Х.: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – с. 61  

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Практикум адвокатури» (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», 

освітньокваліфікаційний рівень другий (магістерський) / Уклад.: Т. Б. Вільчик, О.О. Шандула. 

– Х.: Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – с. 81 

5. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Адвокатська деонтологія» (рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень, 

ступінь вищої освіти – магістр, галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право») для 

студентів І курсу магістратури денної форми навчання / Уклад.: Т. Б. Вільчик, О. М. 

Овчаренко. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – с. 59 

6. Програма навчальної дисципліни «Доктринальні проблеми адвокатури»: галузь знань 08 

«Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень третій (доктор 

філософії) / Уклад.: Т. Б. Вільчик Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – с. 38. 

7. Програма навчальної дисципліни «Організація адвокатури та адвокатської діяльності» : 

галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень другий 

(магістерський) рівень / Уклад.: Т. Б. Вільчик Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 

– с. 29. 

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

1. Член редакційної колегії  журналу «Право України». Координатор фахового видання «Право 

України» з теми: «Правова доктрина адвокатури України» (грудень 2019 р.). 

2. Член редакційної колегії збірнику «Питання боротьби зі злочинністю». 

3. Член редакційної колегії електронного наукового видання «Вісник асоціації кримінального 

права України». 

4. Голова редакційної колегії збірника тез доповідей Всеукраїнської науково—практичної 

конференції «Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку», м. Харків, з 2018 

року. 

5. Голова редакційної колегії збірника тез доповідей круглого слолу «Етика правника» з 2018 

року.  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Член Вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

Член спеціалізованої Вченої ради Д 64.086.03 в Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого.  

Співголова Вченої ради факультету адвокатури Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого.  



12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

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

1. Відгук на дисертацію Святоцької В.О. Стандарти організації та професійної діяльності 

адвокатури: порівняльно-правове дослідження, подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю. 12.00.10.  21 травня 2020 рік. 

2. Відгук на автореферат дисертації Слива Л.В. Консультативна робота адвоката у справах, що 

виникають з адміністративних правовідносин, подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10. Київський національний університет ім 

ТГ Шевченко. Київ. 2020. 

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

стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

1.Експерт проекту Ради Європи "Support to the implementation of the juridical reform in Ukraine" 

з 2018 року.   

2. Член Німецько-Українського об’єднання юристів (Deutschland, Wiesbaden Institute for Law 

and Economics). 

3. Співродітництво з міжнародним проектом Pravo Justice. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

1.Почесна грамота ректора університету за сумлінну і плідну працю в університеті  та з нагоди 

ювілею. 

2.Почесна грамота за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня науки, м. 

Харкова з нагоди Дня науки/ Виконкому Харківської міської Ради.  

3.Грамота Голови Служби безпеки України.  

4.Грамота за сумлінну і плідну працю, спрямовану на захист конституційних прав громадян 

Рада адвокатів Харківської області.  

5.Почесна грамота за сумлінне виконання професійних обов’язків та з нагоди святкування 

Міжнародного жіночого дня – м. Харкова / Харківська обласна організація Союзу юристів 

України(2020р.) 

 

Вільчик Т.Б. ________________ 

 

Звіт обговорений на затверджений на засіданні кафедри адвокатури протокол № 5 від 

07.12.2020 р. 
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