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ЗВІТ 
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ЗА 2020 РІК 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

 

        1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились дослідження на 

кафедрі у 2020 році – Судова влада: проблеми організації та діяльності, № 0111u000957 

(кафедри цивільного процесу, кримінального процесу, судоустрою та прокурорської 

діяльності, адвокатури, кримінального процесу та ОРД). 

         Наукові керівники: Зав. кафедри кримінального процесу, д.ю.н., проф. Капліна 

О.В.; зав. кафедри судоустрою та прокурорської діяльності, д.ю.н., проф. Москвич 

Л.М.; зав. кафедри цивільного процесу, д.ю.н., проф. Гусаров К.В.; зав. кафедри 

адвокатури, д.ю.н проф. Вільчик Т.Б. 

1.2. Штатний склад кафедри (викладачі, які працюють на повну та неповну 

ставку), їх науковий ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково 

вказати публікації (монографії, статті, тези) кожного викладача: 

1.  Вільчик Т.Б., завідувач кафедри, д.ю.н., професор 

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

          Опубліковано 5 друк.арк. 

Наукові статті:  

       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 2019. 0,8 друк арк. Особистий внесок 0,5 друк. арк. Проіндексована 06.03. 

2020 р. 

      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. Проіндексована у 2020 р. 

       3. 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. (Журнал 

вийшов у грудні 2019 року та в Звіті за 2019 рік  публікація не вказувалася). 

        4. 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. ( 

Журнал вийшов у грудні 2019 року та в Звіті за 2019 рік публікація не вказувалася). 

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

сьогодення.    ІV Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні». (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. 

Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 

2020. 406 с – 0, 7 друк арк. 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 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 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. 

          6. Вільчик Т.Б. Сучасні виклики адвокатської професії // Адвокатура України: 

сучасний стан та перспективи розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 

17 грудня 2020 р., Харків. – 0,4 друк арк. 

 

2. Назаров І. В., д.ю.н., доцент, професор 

   «Проблеми погодження реформ судової влади та адвокатури України»,     1,0 друк. 

арк. 

        Опубліковано - 0, 9 друк. арк.      

Наукові статті: 

        1. Ivan V. Nazarov, Olena M. Ovcharenko, Yana O. Kovalyova, Yulia O. Remeskova. 

Independence of an advocate in disciplinary proceedings: a comparative approach with a focus 

on Ukrainian experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, 

Issue  2(40), Spring 2019. С. 603-615– Загальний обсяг – 1,2 д.а. Journal of Advanced 

Research in Law and Economics is currently 

indexedin SCOPUS, EconLit, ProQuest, CEEOL, EBSCO, CABELL'SDirectories and REPE

C databases. (особистий доробок 0,3 д.а.). – Проіндексована у 2020 р. 

         2. Назаров І.В. Вища освіта та академічна доброчесність – проблеми поєднання // 

Часопис Київського університету права. – 2020. – № 3. (у редакції, 0,6 др.а.)  

 

3. Овчаренко О. М., д.ю.н., доцент 

   «Актуальні проблеми судової реформи», 1,5 д.а. 

        Опубліковано - 10, 2 друк.арк.   

Монографії: 

       1.Незалежність і юридична відповідальність суддів як гарантії верховенства права: 

монографія. За заг. ред. П. М. Рабіновича. Львів: Сполом., 2019. 384 с. (Овчаренко О. 

М. – Глава 2. Інститут юридичної відповідальності судді: доктринальний аналіз. С. 39-

223, 7,5 д.а.)– Опубліковано у січні 2020 р. 

Наукові статті: 

        1)Valentyna I. Borysova, Iryna V. Iurevych, Kseniia Yu. Ivanova, Olena M. 

Ovcharenko. Judicial Protection of Civil Rights in Ukaine: National Experience through the 

https://publs.planfix.ru/task/19535
https://publs.planfix.ru/task/19535
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100286923&tip=sid&clean=0
http://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php#J
http://www.proquest.com/en-US/default.shtml
http://www.ceeol.org/
http://www.ebsco.com/
http://ideas.repec.org/s/srs/jarle1.html
http://ideas.repec.org/s/srs/jarle1.html


Prism of European Standards. Journal of Advanced Research in Law and Economics,  Volume 

X, Issue 1(39), Spring 2019.  P. 66-84. feb. 2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4324>. Date accessed: 13 apr. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).09. Загальний обсяг – 2 д.а. Овчаренко О. М. 

– 0,8 д.а. Опублікована у лютому 2020 р. Проіндексована у березні 2020 р.  

        2) Ivan V. Nazarov, Olena M. Ovcharenko, Yana O. Kovalyova, Yulia O. Remeskova. 

Independence of an advocate in disciplinary proceedings: a comparative approach with a focus 

on Ukrainian experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, 

Issue  2(40), Spring 2019. –v. 10, n. 2, p. 603 – 615, mar. 2020. ISSN 2068-696X. Available 

at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4621>. Date accessed: 27 apr. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.2(40).22. Загальний обсяг – 1,2 д.а. 

 Овчаренко О. М. – 0,3 д.а. Опублікована у квітні 2020 р. Проіндексована у вересні 2020 

р. 

        3) Овчаренко О., Подорожна Т. Відповідальність судді за порушення приписів 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2019. № 4 (111). 

С. 39-44. (Овчаренко О. М. – 0,5 д.а.). Опубліковано у січні 2020 р.  

        4) Овчаренко О. М., Ковальова Я. О. Дисциплінарна відповідальність адвоката: 

дискусійні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Юриспруденція.  2019. Випуск 40. С. 168-172. (Овчаренко О. М. – 0,4 д.а.). 

Опубліковано у січні 2020 р.   

       5) Діхтярь А.В., Овчаренко О.М, Адвокатська етика у соціальних мережах: 

проблемні аспекти. Порівняльно-аналітичне право. № 1. 2020. С. 612-616. (Овчаренко 

О. М. – 0,4 д.а.). 

 Тези наукових доповідей:  

        1.Овчаренко О., Соломко О. Що змінилося в роботі Дисциплінарної комісії 

приватних виконавців. Судебно-юридическая газета. 11 февраля 2020 г. (0,3 д.а). 

 

4. Шандула О. О., к.ю.н., доцент  

        «Проблеми розвитку прокуратури та інституту безоплатної правничої допомоги  

адвокатури на сучасному етапі розвитку Української держави», 1,5 друк. арк.          

         Опубліковано - 0,7 друк.арк. 

 Наукові статті: 

         1) Шандула О. О. Адвокатська монополія: національні тенденції та зарубіжний 

досвід / О. О. Шандула //Часопис Київського ун-ту права. 2020. № 3. С. 48-54. (0,7 друк. 

арк.) 

 

5. Ковальова Я. О., к.ю.н., асистент 

        «Висвітлення прогалин національного законодавства щодо організації та   

розмежування повноважень органів адвокатського самоврядування України», 1,5 д.а. 

          Опубліковано - 1,8 друк.арк.  

Наукові статті: 

          1. Ivan V. Nazarov, Olena M. Ovcharenko, Yana O. Kovalyova, Yulia O. Remeskova. 

Independence of an advocate in disciplinary proceedings: a comparative approach with a focus 

on Ukrainian experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, 

Issue  2(40), Spring 2019. С. 603-615– Загальний обсяг – 1,2 д.а. Journal of Advanced 

Research in Law and Economics is currently indexed 

https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).09
https://publs.planfix.ru/task/19535
https://publs.planfix.ru/task/19535
https://doi.org/10.14505/jarle.v10.2(40).22
https://publs.planfix.ru/task/19535
https://publs.planfix.ru/task/19535


in SCOPUS, EconLit, ProQuest, CEEOL, EBSCO, CABELL'S 

Directories and REPEC databases. (особистий доробок 0,3 д.а.). – Проіндексована у 2020 

р. 

         2. Овчаренко О.М., Ковальова Я.О. Дисциплінарна відповідальність адвоката: 

дискусійні аспекти / О.М. Овчаренко, Я.О. Ковальова /  Науковий вісник міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція, Видавничий дім «Гельветика», 2019.- 

Вип. 40.- С. 168-172 (особистий доробок 0,3 д.а.); стаття вийшла у січні 2020 р.   

         3. Ковальова Я.О., Прядко А.О.  Відшкодування судових витрат на правову 

допомогу як елемент доступу до правосуддя / Я.О. Ковальова, А.О. Прядко / 

Порівняльно-аналітичне право, 2019.- №5.- С. 414-416 (особистий доробок 0,3 д.а.); 

стаття вийшла у грудні 2019 р.  

         4.Ковальова Я.О., Волчкова М.І. Адвокатське самоврядування: українські реалії 

та європейський досвід / Я.О. Ковальова, М.І. Волчкова /  Порівняльно-аналітичне 

право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», 2019.- №6.- С. 489-493 (особистий доробок 

0,3 д.а.); стаття вийшла у грудні 2019 р.  

          5. Ковальова Я.О., Чернєва К. Б. Доступ до професії адвоката: українські реалії 

VS. досвід країн ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №17 

(особистий доробок 0,3 д.а.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

         1. Ковальова Я.О., Доступ до професії адвоката – сучасність та перспективи 

розитку //Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в  Україні: 

Матеріали ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. 

Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-   

т, 2020. 406 с. С.136-139. (0,3 д.а.). 

 

           6. Рємєскова Ю. О., к.ю.н., асистент 

           «Взаємодія адвоката з суддями та іншими учасниками судового 

процесу», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано - 1,5 друк.арк. 

Наукові статті: 

          1.Ivan V. Nazarov, Olena M. Ovcharenko, Yana O. Kovalyova, Yulia O. 

Remeskova. Independence of an advocate in disciplinary proceedings: a 

comparative approach with a focus on Ukrainian experience. Journal of 

Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, Issue  2(40), Spring 

2019. – Загальний обсяг – 1,2 д.а. Journal of Advanced Research in Law and Economics is 

currently indexed in SCOPUS, EconLit, ProQuest, CEEOL, EBSCO, CABELL'S Directories 

and REPEC databases. (0,3 друк. арк.) 

          2. Рємєскова Ю.О. Нормотворча діяльність Національної асоціації адвокатів 

України / Рємєскова Ю.О. // Порівняльно-аналітичне право.2019. - № 4. Уж. С. 130-143.-  

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

          3. Рємєскова Ю.О. Проблеми функціонування інституту безоплатної правової 

допомоги в Україні / Рємєскова Ю.О. , Пономаренко С. О. // Держава та регіони. 2020. - 

№ 1. Т.2. -С. 169-175. (особистий доробок 0,2 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

        1. Етичні аспекти прояву неповаги до суду: судова практика / Рємєскова Ю.О., 

Здебська А.В. // суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві: 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100286923&tip=sid&clean=0
http://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php#J
http://www.proquest.com/en-US/default.shtml
http://www.ceeol.org/
http://www.ebsco.com/
http://ideas.repec.org/s/srs/jarle1.html


матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (Харків, 2020) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого.- 

Харків: Друкарня Мадрид, 2020. – 506 с. С. 164-166  (особистий доробок 0,1  друк. арк. 

) 

         2. Суд присяжних як стимул до розвитку адвоката /  Рємєскова Ю.О. //Адвокатура: 

минуле, сучасність та майбутнє: матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф.: (м. Одеса, 6 

листопада 2020 року) /редкол.: Н.М. Бакаянова (голова) та інш. : Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. С.  (особистий доробок 0,2 друк. арк.) 

          3.  Нові можливості для адвокатів у світлі проекту Закону України «Про державну 

службу» /Рємєскова Ю.О.// Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 

розвитку: матеріали всеукр. наук.- практ. конф. (17 грудня 2020 р.) / редкол.: Т.Б. 

Вільчик (голова) та інш. – Харків : Право, 2020. С.  (особистий доробок 0,2 друк. арк.) 

          7. Качанов Є. О., к.ю.н., асистент ( працює з 3 вересня 2020 р.) 

           Тези наукових доповідей та повідомлень:  

          1. Качанов Є.О. Особливості роботи адвоката під час карантину/Качанов Є.О. // 

Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. (17 грудня 2020 р.) / редкол.: Т.Б. Вільчик (голова) та інш. – Харків : Право, 

2020 - 0,3 д. а.  

 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР.  

Доц. Шандула О.О. не виконав запланований обсяг науково-дослідної роботи 

(1,5 друк. арк.) за 2020 рік без поважних причин.  

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням 

суми договору: - 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми:  

          В рамках цільової комплексної програми «Cудова влада: проблеми організації та 

діяльності» та науковим напрямком «Проблеми підвищення ефективності діяльності 

судової влади» № 0111u000957 кафедра протягом року проводила значну наукову 

діяльність. В Україні триває судово-правова реформа, обговорюються зміни та 

доповнення до Конституції України, зокрема у частині скасування виключного права 

адвоката на здійснення функції представництва у судах (так звана «адвокатська 

монополія»), набуло чинності нове законодавство, яке регулює запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 

тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (Закон №361-

IX), потребує оптимізації правове забезпечення права громадян на безпечне 

навколишнє природне середовище та на здоров’я, тощо.  

         Європейський вектор державотворення, обраний на сучасному етапі правового 

розвитку України, зумовлює гостру потребу в гармонізації законодавства України до 

світових стандартів, зокрема в частині організації та діяльності інститутів  судової 

влади, адвокатури та прокуратури, визначення та вдосконалення принципів їх взаємодії 

та напрямів оптимізації їх діяльності. Процеси, що відбуваються, вимагають ретельного 

наукового осмислення як теоретичних проблем, так і проблем їх практичної реалізації. 

У зв’язку з цим особливого значення набувають наукові роботи членів кафедри, надані 

ними науково-консультативні висновки, роз’яснення, розроблені навчальні та 

навчально-методичні рекомендації, що стосуються вказаних проблем. Зокрема, у 

звітному році діяльність кафедри полягала у наданні наукових висновків, відповідей, 

експертних думок, зауважень та пропозицій на запити суддів Конституційного Суду 



України, Верховного Суду, Касаційного адміністративного суду, та ін.  

         Новими актуальними напрямами наукових розвідок членів кафедри стали: 

законодавче забезпечення права громадян на безпечне навколишнє природне 

середовище та на здоров’я, напрями оптимізації надання адвокатом правової допомоги 

у сфері медичного права та біоетики, аналіз новітнього законодавство, що регулює 

здійснення адвокатом фінансового моніторингу з точки зору відповідності 

міжнародним принципам незалежності адвокатури та дотримання адвокатської 

таємниці, тощо. Науковці кафедри у своїх публікаціях детально аналізують правовий 

статус органів адвокатури, її функції, розглядають особливості її функціонування у 

системі судової влади, досліджують доктринальні проблеми взаємовідносин 

адвокатури з органами державної, у тому числі -  судової влади, проблеми  юридичної  

відповідальності суддів та адвокатів, дотримання гарантій адвокатської діяльності,  

функціонування системи органів адвокатського самоврядування, діяльність адвоката у 

системі надання безоплатної правничої допомоги та інші проблеми, які є  надзвичайно 

актуальним як для подальшого розвитку як науки судового права, теорії та практики 

адвокатури, так і для вдосконалення правозастосовної діяльності вказаних правових 

інститутів. 

 1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Подано заявок на 

видачу охоронних документів, отримано охоронних документів.  

            1.7. Наукова новизна отриманих результатів          

            Висновки та пропозиції, зроблені на підставі поглибленого вивчення й аналізу 

тематики досліджень в рамках цільової комплексної програми “Cудова влада: проблеми 

організації та діяльності» та науковим напрямком “Проблеми підвищення ефективності 

діяльності судової влади» № 0111u000957 містять наукову новизну в аспекті постановки 

нових теоретико-прикладних проблем і визначення підходів до їх практичного 

розв’язання. Один з напрямків наукової діяльності колективу кафедри з огляду на 

продовження судово-правової реформи в Україні, часткою якої є реформа інституту 

адвокатури, спрямований на дотримання гарантій адвокатської діяльності, виявлення 

нових векторів  взаємодії адвокатури і державної влади, визначення правового 

становища адвоката у суді, необхідності подальшої гармонізації законодавства, що 

регулює організацію та діяльність інституту адвокатури України, із європейським, а 

також вирішення прикладних проблем реалізації адвокатом своїх повноважень, 

зокрема, процедури притягнення адвокатів до юридичної відповідальності; надання 

безоплатної правничої допомоги адвокатом; додержання прав адвоката та гарантій 

адвокатської діяльності, виконання адвокатом покладених на нього обов’язків, тощо.  

 Всебічно проаналізовані законопроект про внесення змін та доповнень до 

Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України, Закон України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

№361-IX, який  набув чинності 28.04.2020, з точки зору його відповідності як нормам 

чинного законодавства України, так і міжнародним стандартам. Актуальним напрямом 

наукової діяльності кафедри став інститут надання адвокатом правової допомоги у 

сфері медичного права та біоетики; проблеми захисту адвокатом екологічних прав 

людини. Науковою новизною відрізняються  також окремий напрямок наукової 

діяльності кафедри: порівняльне-правове дослідження законодавства, що регулює 

організацію та діяльність інституту адвокатури України та зарубіжних країн, вивчення 



різноманітних моделей функціонування корпоративних адвокатських асоціацій у світі, 

а також проблеми співвідношення самоврядності та незалежності адвокатури з 

врегулюванням її діяльності з боку органів та посадових осіб, можливості її впливу на 

суспільні процеси, що відбуваються к різних державах, її участі у прийнятті нового 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність та ін. Науковою новизною 

відрізняються й інші дослідження науковців кафедри адвокатури, зокрема : системи 

органів та осіб, які здійснюють виконання судових рішень, проблеми взаємодії 

адвокатів, суддів та інших учасників судового процесу, у тому числі з точки зору  

процесуальних, етичних та психологічних аспектів такої взаємодії, проблеми 

дотримання адвокатами правил адвокатської етики, юридичної відповідальності суддів 

та адвокатів,  тощо. 

 

     2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, 

у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів. 

       1. Д.ю.н. проф. Назаров І. В. взяв участь у розробці Концепції розвитку юридичної 

освіти. 

       2. Д.ю.н. проф. Назаров І. В. взяв участь у розробці проекту Закону України «Про 

академічну доброчесність». 

        3. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. взяла участь у розробці пропозицій нової редакції 

положення Міністерства юстиції України «Про Дисциплінарну комісію приватних 

виконавців» й Кодексу професійної етики приватних виконавців, підготовлених 

Асоціацією приватних виконавців України за сприяння проекту ЄС Право-Justice;  

        2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 

вищих судових органів.  

2.3.  Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін.: 

         1. Д.ю.н., проф. Назаров І. В. член Науково-консультативної ради Верховного 

Суду; заступник Голови робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань 

правової реформи при Президентові України; член Комітету з державної премії України 

в галузі освіти МОН України. 

         2. Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б. член Науково-консультативної ради при 

Національної асоціації адвокатів України. Співголова комітету по взаємодії з науково-

навчальними установами, судовими та правоохоронними органами Ради адвокатів 

Харківської області. Член Німецько-Українського об’єднання юристів (Deutschland, 

Wiesbaden Institute for Law and Economics). 

         3. Д.ю.н., доц. Овчаренко О.М. член Науково-консультативної ради Верховного 

Суду; включена до реєстру експертів з акредитації освітніх програм Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти; Дисциплінарний уповноважений 

Асоціації приватних виконавців України. 

          2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду, Вищих спеціалізованих 

судів України.  

         1) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала висновок на запит Верховного Суду 

від 27 травня 2020 р. по справі № 722/28/17, що перебуває на розгляді Касаційного 



кримінального суду у складі Верховного Суду, за обвинуваченням Богачука Дмитра 

Івановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу 

України;  

         2) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Висновок на запит Верховного Суду 

від 23.09.2020 р. щодо запиту адвоката п. Логвинського Г.В.; 

         3) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Висновок на запит Верховного Суду 

від 30.10.2020 р. (по справі № 266/3090/18) – щодо тлумачення статті 366-1 КК України;  

         4) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Висновки Дисциплінарного 

уповноваженого Асоціації приватних виконавців України за зверненнями приватних 

виконавців. 

          2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.                             

          1)Д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б. підготувала науковий висновок 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. 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації  

наукових досліджень: 

 

 2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій:  

 1.  Суперечність взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві:  Міжнародна 

науково-практична конференція, (Харків, 22 травня 2020 р.) 

          2. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: IV 

Міжнародна науково-практична конференція (Чернівці, 16 жовтня 2020 року) 

          3. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція, (Харків, 17 грудня 2020 р.) 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1 29-31 січня 2020., XVII Міжнародна 

школа-семінар «Сучасні педагогічні 

технології в освіті», м. Харків. 

 

1 - Рємєскова Ю.О. 

2 10 вересня 2020 р., Міжнародна 

конференція «Приватне виконання в 

Україні: шлях до ефективної 

реформи», м. Одеса;   

1 - Овчаренко О.М. 

3 18 вересня 2020 року Міжнародна 

дискусія на тему: «Правове 

регулювання незалежної 

професійної діяльності адвоката в 

Україні». в режимі онлайн 

1 – Шандула О.О. 

https://unba.us17.list-manage.com/track/click?u=24cc9c6aad1d08dba87391212&id=785375b621&e=9d75fa71ac


4 23-25 вересня 2020 р., IV 

Харківський міжнародний 

юридичний форум, м. Харків. 

5- Вільчик Т.Б., Назаров 

І.В., Шандула О.О., 

Ковальова Я.О., Рємєскова 

Ю.О. 

5 16 жовтня 2020 р., IV Міжнародна 

наукова конференція «Сучасні 

виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні»,  м. 

Чернівці. 

3 - Вільчик Т.Б., Ковальова 

Я.О., Овчаренко О.М. 

6 06 листопада 2020 р. , Міжнародний 

Форум «Альтернативні способи 

врегулювання спорів у контексті 

міжнародного досвіду і 

законопроекту «Про медіацію», 

режимі онлайн-конференції. 

1 -  Вільчик Т.Б. 

7 9-10 грудня 2020 р., IX Міжнародний 

форум з практики Європейського 

суду з прав людини, в режимі 

онлайн 

1 -  Вільчик Т.Б. 

8 17 грудня 2020 р., ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Адвокатура України: сучасний стан 

та перспективи розвитку», м.  

Харків. 

3 Вільчик Т.Б,, Рємєскова 

Ю.О., Качанов Є.О. 

Всеукраїнські 

1 6 грудня 2019 року, Круглий стіл 

«Дисциплінарна відповідальність та 

захист прав адвокатів в 

адміністративному судочинстві»,      

м. Київ (до звіту за 2019 рік не 

увійшло).  

1 - Шандула О.О. 

2 6 грудня 2019 року., Медико-

правовий форум «Конституційні 

засади медичної реформи в Україні» 

м. Харків (до звіту за 2019 рік не 

увійшло). 

1 -  Вільчик Т.Б. 

3 13-18 січня 2020 року, Школа 

Педагогічної майстерні «Новітні 

методики викладання галузевих 

юридичних дисциплін». м. Харків 

1-Назаров І.В. 

4 13 лютого 2020 року., Круглий стіл 

«Медіація в кримінальних справах. 

Співпраця адвоката та медіатора в 

процесі» м. Харків 

3 - Вільчик Т.Б., Шандула 

О.О., Рємєскова Ю.О. 

5 20 лютого 2020 р., вебінар 

«Відносини адвоката з клієнтами в 

аспекті дисциплінарної практики. 

1- Шандула О.О. 

https://unba.us17.list-manage.com/track/click?u=24cc9c6aad1d08dba87391212&id=785375b621&e=9d75fa71ac
https://unba.us17.list-manage.com/track/click?u=24cc9c6aad1d08dba87391212&id=785375b621&e=9d75fa71ac


Особливості договірних відносин з 

клієнтом під час надання правової 

допомоги та гонорарні питання» 

6 20 лютого 2020 р., вебінар 

«Оподаткування адвокатської 

діяльності» 

1 -Шандула О.О. 

7 01 марта 2020 р., вебінар «Зняття 

запиту клієнта: практика 

ефективного інтерв’ювання на 

першій зустрічі» 

1- Шандула О.О. 

8 14 травня 2020 р., вебінар з 

Верховним Судом. «Касаційні 

фільтри у цивільних справах: плюси 

та мінуси останніх законодавчих 

змін» 

1- Шандула О.О. 

9 22 травня 2020 р., Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і 

права в сучасному українському 

суспільстві» м. Харків 

2 Вільчик Т.Б., Рємєскова 

Ю.О., 

10 29 травня 2020 р.  Зустріч експертів 

проекту Право-Джастіс з проблем 

дисциплінарної відповідальності 

приватних виконавців режимі 

онлайн; 

1 Овчаренко О.М. 

11 29 травня 2020 р. Експерт ІІІ 

Судового форуму Асоціації 

адвокатів України, Сесія 3 (Case 

discussion) Місія можлива: 

менеджмент складних та 

резонансних справ режимі онлайн; 

1 Овчаренко О.М. 

12 11 червня 2020 р. Онлайн-

обговорення теми «Виконання 

рішень національних судів в 

Україні», Аспен Інститут Київ в 

межах розвитку програмного 

напряму «Справедливість, закон і 

суспільство» режимі онлайн;  

1 Овчаренко О.М. 

13 4 вересня 2020 р., Конференція 

«Поточний стан ринку реалізації 

арештованого майна та шляхи його 

розвитку», м. Київ 

1-Овчаренко О.М. 

14 5 жовтня 2020 р., круглий стіл 

«З’ясування думки дитини: 

нормативне врегулювання, судова 

практика та психологічний аспект», 

в режимі відеоконференції 

1-Шандула О.О. 



15 15 жовтня 2020 р., Комітет з питань 

правової реформи Верховної Ради 

України, слухання на тему: 

«Виконання судових рішень як 

гарантія дієвості судового захисту» 

режимі онлайн;   

1 -Овчаренко О.М. 

16 16 жовтня 2020 р., Комітет з питань 

правової реформи Верховної Ради 

України, засідання робочої групи з 

обговорення проекту закону «Про 

виконавче провадження», номер 

3726. 

1 -Овчаренко О.М. 

17 04 листопада 2020 р.,  засідання 

Харківської та Донбаської 

регіональних рад реформ 

правосуддя: Форум,  режимі онлайн-

конференції 

1 - Вільчик Т.Б., 

18 06 листопада 2020 року, : Х 

Ювілейна Науково-практична 

конференція, « Адвокатура: минуле, 

сучасне та майбутнє», м. Одеса. 

2 - Вільчик Т.Б.,Р 

19 13 листопада 2020 р., Круглий стіл із 

практики ЄСПЛ в Україні, режимі 

онлайн-конференції. 

1- Вільчик Т.Б. 

20 13 листопада 2020 р., Круглий стіл 

«Штучний інтелект на допомогу 

правосуддю та права людини», 

режимі онлайн-конференції 

1 - Вільчик Т.Б. 

21 20 листопада 2020 р . Конференція 

«Забезпечення єдності судової 

практики: правові позиції Великої 

Палати Верховного Суду та 

стандарти Ради Європи»,  режимі 

онлайн-конференції 

1 - Вільчик Т.Б. 

22 26 листопада 2020 р., Вебінар-

дискусія «Етика адвоката та етика 

медіатора: як віднайти баланс?», 

режимі онлайн 

1 - Вільчик Т.Б. 

23 26 листопада 2020 р. Онлайн-захід 

«Алгоритм взаємодії працівників 

системи безоплатної правової 

допомоги, адвокатів та поліції в разі 

звернення осіб, які потерпіли від 

насильства» 

1 - Вільчик Т.Б. 

24 27 листопада 2020 р. Круглий стіл 

EU Project "Pravo-Justice"  «ЄСІТС: 

1 - Вільчик Т.Б. 



рекомендації для подальшого 

впровадження». 

25 30 листопада 2020 р. Національна 

дискусія «Доступ до правосуддя: 

реалії та перспективи». Національна 

асоціація адвокатів України. 

1 - Вільчик Т.Б. 

Усього 

усіх 

33 7 

  

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

1. Вільчик Т.Б. Конференція «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. Виступ з доповіддю. 

2. Вільчик Т.Б. Українсько-Німецький форум адвокатів «Вплив законодавства про 

Фінмоніторинг на адвокатську діяльність в Україні та Німеччині», 22 жовтня 2020 р. 

Організатор – Національна асоціація адвокатів України, Німецький Фонд міжнародного 

правового співробітництва (IRZ) та Федеральна палата адвокатів Німеччини. 

3. Вільчик Т.Б. 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 

 

        3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій: - 

3.2. Список опублікованих за звітній період підручників: - 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників: - 

3.4. Кількість опублікованих статей – 17/9.25 друк. арк.  

з них: 

3.4.1. за кордоном – 4/3 друк. арк.: 

 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. Проіндексована 06.03. 

2020 р. 

          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. Проіндексована у 2020 р. 

         3.Valentyna I. Borysova, Iryna V. Iurevych, Kseniia Yu. Ivanova, Olena M. Ovcharenko. 

Judicial Protection of Civil Rights in Ukaine: National Experience through the Prism of 

European Standards. Journal of Advanced Research in Law and Economics,  Volume X, Issue 

1(39), Spring 2019.  P. 66-84. feb. 2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4324>. Date accessed: 13 apr. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).09. Загальний обсяг – 2 д.а. Овчаренко О. М. 

– 0,8 д.а. Опублікована у лютому 2020 р. Проіндексована у березні 2020 р. 

https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).09


           4. Ivan V. Nazarov, Olena M. Ovcharenko, Yana O. Kovalyova, Yulia O. Remeskova. 

Independence of an advocate in disciplinary proceedings: a comparative approach with a focus 

on Ukrainian experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, 

Issue  2(40), Spring 2019. –v. 10, n. 2, p. 603 – 615, mar. 2020. ISSN 2068-696X. Available 

at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4621>. Date accessed: 27 apr. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.2(40).22.  Загальний обсяг – 1,2 д.а. 

Проіндексована у 2020 р. 

 3.4.2. у міжнародних базах Scopus, Web of Science. У міжнародних базах Scopus 

4 статей /3 друк. арк.: 

 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. Проіндексована 06.03. 

2020 р. 

          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. Проіндексована у 2020 р. 

         3.Valentyna I. Borysova, Iryna V. Iurevych, Kseniia Yu. Ivanova, Olena M. Ovcharenko. 

Judicial Protection of Civil Rights in Ukaine: National Experience through the Prism of 

European Standards. Journal of Advanced Research in Law and Economics,  Volume X, Issue 

1(39), Spring 2019.  P. 66-84. feb. 2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4324>. Date accessed: 13 apr. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).09. Загальний обсяг – 2 д.а. Овчаренко О. М. 

– 0,8 д.а. Опублікована у лютому 2020 р. Проіндексована у березні 2020 р. 

           4. Ivan V. Nazarov, Olena M. Ovcharenko, Yana O. Kovalyova, Yulia O. Remeskova. 

Independence of an advocate in disciplinary proceedings: a comparative approach with a focus 

on Ukrainian experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX, 

Issue  2(40), Spring 2019. –v. 10, n. 2, p. 603 – 615, mar. 2020. ISSN 2068-696X. Available 

at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4621>. Date accessed: 27 apr. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.2(40).22.  Загальний обсяг – 1,2 д.а. 

Проіндексована у 2020 р. 

 3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus, Web of 

Science). - 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus).  

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих у 2020 році у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор:  

 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи  

Статті 

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  

Wiadomosci 

lekarskie 

(Warsaw, Poland 

: 1960). 

 Volume: 72 

Issue: 7 

Pages: 

 

2489-2495 

 
 

https://publs.planfix.ru/task/19535
https://publs.planfix.ru/task/19535
https://doi.org/10.14505/jarle.v10.2(40).22
https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).09
https://publs.planfix.ru/task/19535
https://publs.planfix.ru/task/19535
https://doi.org/10.14505/jarle.v10.2(40).22


2 Тetyana В. Vilchyk, 

Alla K. Sokolova 

Legal regulation of patients’ 

rights in the  EU countries and in 

Ukraine 

Wiadomości 

Lekarskie 

72(7): 

Pages: 

1324-1330. 

3 Valentyna I. 

Borysova, Iryna V. 

Iurevych, Kseniia 

Yu. Ivanova, Olena 

M. Ovcharenko 

Judicial Protection of 

Civil Rights in Ukaine: National 

Experience through the Prism of 

European Standards 

Journal of 

Advanced 

Research in Law 

and Economics 

Volume X, Issue 

1(39), Spring 

2019. 

Р. 66-84, 

мар. 2019. ISSN 

2068-696X. 

 

4 Ivan V. Nazarov, 

Olena M. 

Ovcharenko, Yana 

O. Kovalyova, Yulia 

O. Remeskova 

Independence of an 

advocate in disciplinary 

proceedings: a comparative 

approach with a focus on 

Ukrainian experience 

Journal of 

Advanced 

Research in Law 

and Economics. 

 

Volume IX, Issue 

2(40), Spring 

2019. 

P. 603–615. 

 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 
Всього 

друкова

ної 

продукці

ї 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнала

х та 

наук. 

збірника

х 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конфере

нціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібник

и з 

грифом 

МОН 

Підруч

ники, 

навчал

ьні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

нормат

ивної 

літерат

ури 

Кодекс

и, 

комент

арі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

30/20.65 1/7.7 17/9,25 12/3.9 0 0 0 0 0 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. - 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т. ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації).  

1) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. прочитала 12 вересня, 7 і 22 жовтня  2020 р. в Раді 

адвокатів Полтавської області лекції для адвокатів в рамках підвищення їх кваліфікації 

на теми: «Проблемні аспекти застосування Правил адвокатської етики», 

«Дисциплінарна відповідальність адвокатів», «Адвокат у виконавчому провадженні: 

актуальні питання» (он-лайн);  

2) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. прочитала 30 жовтня 2020 р. при Асоціації 

приватних виконавців України лекцію з підвищення кваліфікації приватних виконавців 

на тему: «Актуальні правові позиції Верховного Суду з виконавчого провадження». 

 4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 

підготовлено відповідні подання. 

 Доц. кафедри Шандула О.О. відповідно до плану кафедри здійснив 

узагальнення практики надання безоплатної правової допомоги  у регіональному центрі 



з надання БВПД у Луганській та Харківській областях. Проведене узагальнення 

практики надало можливість виявити окремі проблеми надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, які властиві усій системі БВПД, та надати відповідні рекомендації 

щодо удосконалення її діяльності.  

 4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін.:  

         1) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала висновок на запит Верховного Суду 

від 27 травня 2020 р. по справі № 722/28/17, що перебуває на розгляді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду, за обвинуваченням Богачука Дмитра 

Івановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу 

України;  

         2) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Висновок на запит Верховного Суду 

від 23.09.2020 р. щодо запиту адвоката п. Логвинського Г.В.; 

         3) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Висновок на запит Верховного Суду 

від 30.10.2020 р. (по справі № 266/3090/18) – щодо тлумачення статті 366-1 КК України;  

         4) Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Висновки Дисциплінарного 

уповноваженого Асоціації приватних виконавців України за зверненнями приватних 

виконавців 

          5)Д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б. підготувала науковий висновок 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. 

 4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри.     

Консультаційна діяльність кафедри полягає у наданні професорсько-викладацьким 

складом наступних видів консультацій: групові та індивідуальні консультації з 

аспірантами та здобувачами наукових ступенів з методології наукових досліджень. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних 

кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських 

дисертацій. - 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  

Всі викладачі на кафедрі мають науковий ступінь.  

5.3. Підготовка відгуків на дисертації.  

          Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б. підготувала відгуки: 

1. 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. 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські: 

Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б. підготувала 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. Т.Г. Шевченко. Київ. 

Грудень. 2020. 

 

 



6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації.  

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

На кафедрі працює науковий гурток «Теорія і практика адвокатури», керівниками 

якого є наступні члени кафедри: д.ю.н., проф. завідувач кафедри, Вільчик Т.Б., д.ю.н., 

доцент, Овчаренко О. М., к.ю.н., доцент Шандула О. О., к.ю.н., асистент, Ковальова Я. 

О., к.ю.н., асистент, Рємєскова Ю. О. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць / друк. арк. : 125/37.5 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами: 8 одиниць/ 2,4 друк. арк. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.  

        1. Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б.  член редакційної колегії  журналу «Право України». 

Координатор фахового видання «Право України» з теми: «Правова доктрина 

адвокатури України» (грудень 2019 р.). 

       2. Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б.  член редакційної колегії збірнику «Питання 

боротьби зі злочинністю». 

       3. Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б.  член редакційної колегії електронного наукового 

видання «Вісник асоціації кримінального права України». 

       4. Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б.  голова редакційної колегії збірника матеріалів тез 

доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адвокатура України: 

сучасний стан та перспективи розвитку», м. Харків, з 2018 року. 

      5. Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б.  голова редакційної колегії збірника тез доповідей 

круглого столу «Етика правника» з 2018 року.  

 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ 

НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 

 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

1. Вільчик Т.Б., завідувач кафедри, д.ю.н., професор  

       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 2020 р. 

       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.) 

       2. Овчаренко О. М., д.ю.н., доцент 

       1.Союзу юристів України за сумлінне виконання своїх службових обов’язків та з 

нагоди    святкування Міжнародного жіночого дня 2020 р. 

        3.  Ковальова Я. О., к.ю.н., асистент 
       1.Союзу юристів України за сумлінне  виконання      своїх         службових 

обов’язків та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 2020 р. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 

          1. Вільчик Т.Б., завідувач кафедри, д.ю.н., професор  

          1)  Член вченої ради в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

          2) Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

          3) Заступник голови ради факультету Адвокатури Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 4)Член Науково-консультативної ради при Національної асоціації адвокатів 

України.  

          5)   Експерт проекту Ради Європи "Support to the implementation of the juridical 

reform in Ukraine" з 2018 року.   

          6) Член Німецько-Українського об’єднання юристів (Deutschland, Wiesbaden 

Institute for Law and Economics). 

           7)  Співголова комітету по взаємодії з науково-навчальними установами, 

судовими та правоохоронними органами Ради адвокатів Харківської області. 

 

          2. Назаров І. В., д.ю.н., доцент, професор 

          1)Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

          2)Учасник програми EDUQAS: Implementation of Education Quality Assurance 

System  via Cooperation of University – Business – Government in HEIs (24-28 лютого 2020 

р., Казахстан, Нур-Султан). 
 

Звіт кафедри адвокатури з науково-дослідної роботи за 2020 рік обговорено та 

затверджено на засіданні кафедри адвокатури, протокол  №  5 від 07.12.2020 р. 

 

Завідувач кафедри адвокатури  

Національного юридичного  

університету імені Ярослава Мудрого                   Тетяна ВІЛЬЧИК 
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