
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Вільчик Тетяна Борисівна 

2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адвокатури. 

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

«Напрями вдосконалення організації та діяльності адвокатури України у період 

глобалізації», 2 друк арк.. 
 

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

5. «Напрями вдосконалення організації та діяльності адвокатури України у період 

глобалізації», 10, 6 друк арк.. 
 

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

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

Розділ колективної монографії, статті у фахових наукових виданнях, у тому числі виданні, 

що індексується у БД  Web of Science, статті у Великій українській енциклопедії, 

навчальному посібнику, тезах доповідей.  

 

Загальний обсяг -  10, 6 друк. арк.. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проведений науковий  аналіз вдосконалення організації та діяльності адвокатури 

України у період глобалізації, зокрема, актуальних проблем визначення місця і ролі 

інституту адвокатури у системі судової влади; етичних аспектів взаємовідносин суддів 

та адвокатів; реалізації професійних повноважень адвоката в період розвитку 

сучасних інформаційних технологій, у тому числі - актуальні питання забезпечення 

додержання адвокатської таємниці; викликів адвокатської професії під час 

коронакризи. Запропоновані конкретні рекомендації щодо внесення змін та доповнень у 

чинне законодавство України про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо 

визначення правового становища адвокатури у системі судової влади, розроблені  

практичні рекомендації щодо роботи адвоката з цифровими доказами, застосуванням 

інформаційних технологій, забезпечення збереження адвокатської таємниці. 

Проаналізовані проблеми порушення професійних прав адвокатів у період коронакризи 

та висловлені конкретні рекомендації щодо їх подолання. Розроблені пропозиції для 

вдосконалення роботи органів адвокатського самоврядування, зокрема, у частині 

забезпечення безпеки адвокатської діяльності та попередження кіберзлочинів. 
 

6. 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. 

1.Висновок на проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо спрощення доступу до професійної діяльності у галузі права», поданий за 

запитом народного депутата України  Романа Грищука. (від 28.03.2021 р.). 

2. Підготовка відповіді на запит Міністерства юстиції України щодо виявлених 

недоліків нормативно-правових актів у сфері законодавства про адвокатуру та 

адвокатську діяльність, безоплатну правову допомогу. (відповідно до Додатку 2 до 

Порядку моніторингу затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 

24.12.2020 №666/5).  
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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. 

 

1.Член Науково-консультативної ради при Національної асоціації адвокатів України. 

   2. Співголова комітету по взаємодії з науково-навчальними установами, судовими та 

правоохоронними органами Ради адвокатів Харківської області. 

 

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. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Акредитований тренер Національної асоціації адвокатів України з підвищення 

кваліфікації адвокатів  Харківської області у 2020 та 2021 році. 

 

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) Доповідь на Міжнародної онлайн-конференції в Дюсельдорфі «Німецько-українські 

правовідносини під час Коронокризи» 26 листопада 2021р. Дюсельдорф. Німеччина. 

   2) Доповідь на Круглому столі на базі Київського університету права: «Розвиток 

адвокатури України в умовах реформування системи правосуддя». Київ. 15.12.2021. 

   3). Акредитований НААУ тренер по підвищенню кваліфікації адвокатів на Ш 

Міжнародної науково-практичної конференції.  «Адвокатура України: сучасний стан та 

перспективи розвитку». 16.12.2021. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.  

   4)..Доповідь на V Міжнародній науково-практичній  конференції «Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні». Чернівці. 29 жовтня 2021. 

   5)  Доповідь на Х1  Міжнародній науково-практичній конференції «Адвокатура: минуле, 

сучасне та майбутнє». 12 листопада 2021 року. Національний університет «Одеська 

юридична академія». Одеса. 

   6)  Акредитований НААУ тренер по підвищенню кваліфікації адвокатів «Етика 

правника» : круглий стіл. Харків. 23 квітня 2021.  

   7) Міжнародна конференція «Застосування права ЄС у судовій практиці: європейський 

досвід для української перспективи», 28-29 січня 2021 р. на платформі Zoom. Захід 

організовує Проект ЄС «Pravo– Justice» за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

   8) Національна асоціація адвокатів України /Ukrainian National Bar Association  

   27 января 2021· Круглий стіл щодо доцільності декриміналізації кримінальних 

правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 172 КК України та 175 КК 

України. 

9) NLU Center for Rule of Law and Religion Studies. Вебінар «Вебінар: Свобода слова, 

популізм та соціальні мережі: кейс Трампа та його уроки для України: Он лайн 21 січня 

2021. 
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10) Що таке медіація і чому вона потрібна сучасному лідеру? Лекция Галини 

Єрьоменко, медіатора та керівника Українського центру медіації (kmbs)! 

27 січня, о 17:00: http://om.ukrmediation.com.ua/27.01.21 

11) Концепція розвитку юридичної освіти: «За» та «Проти». Дебати. АПУ України. 

Организатор мероприятия: Ukrainian Bar Association 3 лютого 2021 15.00 он лайн. 

12) Круглий стіл на тему: «Вищий суд з питань інтелектуальної власності: стан 

формування». Организатор мероприятия: Національна асоціація адвокатів України 

/Ukrainian National Bar Association. 12 лютого 2021. Он-лайн. 

13) Міжнародна конференція  "Присудова медіація: простір для співпраці суду та 

медіаторів" Захід організовано Украін̈ською академією медіації у партнерстві з 

Південно-західним апеляційним господарським судом та за підтримки Верховного Суду 

та Проекту ЄС «Право-Justice». 26 лютого 2021р. 

14) Презентація Моніторингового звіту впровадження та аналізу ефективності прийнятих 

законодавчих актів. Міністерство юстиції України. Захід відбувся за підтримки Проєкту 

ЄС «Право-Justice» 22 лютого 2021.  

15) Вебінар із суддями Верховного Суду «Докази і доказування у кримінальному 

провадженні у суді першої інстанції» 24.02.2021. 

https://www.facebook.com/UkrainianBarAssociation/photos/gm.513039793016714/4058497

674190149» 

16)  Міжрегіональне обговорення на тему «Етичні правила правників» за участю 

Регіональних рад з питань реформи правосуддя (РРРП). У формі панельних дискусій. 

Онлайн-трансляцію обговорення проводилась на Фейсбук-сторінці Проєкту ЄС «Право-

Justice» 25 травня 2021 р. 

17) Реанімаційний Пакет Реформ антикорупційної та судової реформ. Організатори: 

 Transparency International Ukraine і Реанімаційний Пакет Реформ - РПР. 27 травня 2021 р. 

18)   Міжнародна конференція «Пряма демократія у правовій державі» Інститут 

східноєвропейського права.  Мюнхен. 5–6 листопада 2021 р.  

19)  Лекція для студентів Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого з суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Жуковим 

С.В. 10 червня 2021 року он-лайн (лекція організована кафедрою адвокатури разом з 

РАХО). 

20) Лекція члена Великої Палата Верховного Суду Прокопенко О.Б. для студентів та 

адвокатів «Організація роботи Великої Палати ВС». он-лайн (лекція організована 

кафедрою адвокатури). 22 жовтня 2021 р. 

21)   Проект Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого 

доступу до правосуддя» спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань правової 

політики.  Круглий стіл з обговорення питань вдосконалення законодавства щодо 

надання безоплатної правової допомоги в Україні. (Обговорення проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до 

безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання» (№5107) стандартам 

Ради Європи в сфері забезпечення права на безоплатну правову допомогу. 26 травня 

2021. 

22) Міжнароднийон-лайн симпозіум «Реформи українського законодавства: сучасний 

розвиток» Відкриття Центру східно-європейського права в рамках щорічних зборів 

http://om.ukrmediation.com.ua/27.01.21
https://www.facebook.com/UkrainianBarAssociation/
https://www.facebook.com/UkrainianNationalBarAssociation/
https://www.facebook.com/UkrainianNationalBarAssociation/
https://www.facebook.com/UkrainianBarAssociation/photos/gm.513039793016714/4058497674190149
https://www.facebook.com/UkrainianBarAssociation/photos/gm.513039793016714/4058497674190149
https://www.facebook.com/TransparencyInternationalUkraine/?fref=tag
https://www.facebook.com/rpr.ua/?fref=tag
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Німецько-Українського об’єднання юристів (DUJV e.V.) (4 грудня 2020 р., 

університет міста Грац, Австрія). Виступ з доповіддю (в звіті за 2020 р. не вказувалася). 

23) ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура України: Сучасний стан 

та перспективи розвитку» (17 грудня 2020 р., факультет адвокатури, кафедра адвокатури 

Нац. юрид. університету імені Ярослава Мудрого, НААУ, Німецько-Українське 

об’єднання юристів, кафедра процесуального права Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича). (в звіті за 2020 р. не вказувалася). 

24) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми судового права», 

23 квітня 2021 р.,  кафедра судоустрою та прокурорської діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (он-лайн). 

25) В рамках У Харківського міжнародного юридичного форуму взяла участь в 

сателітному заході «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення», м. 

Харків, 21 вересня 2021 р.; панельній дискусії «Земельне право: скасування мораторію як 

рушій розвитку», 22 вересня 2021 року. 
 

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 науко-метричних базах даних Scopus, 
Web of Science (окремо). 

1.Глава монографії: 

Вільчик Т.Б. Адвокатська діяльність в умовах сучасних інформаційних технологій (§11.1). 

Moderní aspekty vědy: XІII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický 

Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 548 (447-464) – 

1 друк арк.. 
2. Стаття у науково-метричній базі Web of Science: 

Vilchyk, T., Sokolova, A., & Demchyna, T. (2021). Regulation of  advocacy profession: global 

trends. Cuestiones Políticas, 39(69), 689-706. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.43 

(стаття проіндексована у 2021 році). – 0, 7 друк. арк.. 

 3. Енциклопедія: 

 1. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків, Право, 2016. Т. 19. 

Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / ред..кол.: В.Т. Нор (голова) 

та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с.: с. 7 – 9, 12 – 13, 14 – 15, 137 – 

139, 247 – 248, 356 – 358, 460 – 462, 652 – 655. ( в звіті за 2020 рік не вказувалося). - 1 друк 

арк. 

 4. Наукові доповіді: 

1) Вільчик Т.Б. Проблеми реалізації професійних повноважень адвоката у період 

Коронокризи. Доповідь на Міжнародної онлайн-конференції в Дюсельдорфі «Німецько-

українські правовідносини під час Коронокризи» 26 листопада 2021р. Дюсельдорф. 

Німеччина.- 0, 6 друк. арк.. 

2) Вільчик Т.Б. Правове становище інституту адвокатури у системі судової влади. Доповідь 

на Круглому столі на базі Київського університету права: «Розвиток адвокатури України в 

умовах реформування системи правосуддя». Київ. 15.12.2021. 0, 5 друк. арк.. 

3). Вільчик Т.Б. Інформаційна безпека адвоката. Ш Міжнародна науково-практична 

конференція.  «Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку». 16.12.2021. 

Харків. 0, 6 друк. арк.. 

4)..Вільчик Т.Б.. Адвокатська діяльність в умовах сучасних технологій. V Міжнародна 

науково-практична  конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи 

в Україні». Чернівці. 29 жовтня 2021. 0, 6 друк. арк.. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.43
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5)  Вільчик Т.Б.. Актуальні питання забезпечення адвокатської таємниці  при 

застосуванні сучасних інформаційних технологій : Х1  Міжнародна науково-практична 

конференція «Адвокатура: минуле, сучасне та майбутнє». 12 листопада 2021 року. 

Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса. 0, 5 друк. арк.. 

6)  Вільчик Т.Б, Етичні аспекти взаємовідносин суддів та адвокатів: Етика правника: тези 

доповідей та повідомлень учасників круглого столу / за заг. ред. Т. Б. Вільчик. Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 322 с. 0, 5 друк. арк.. 

7) 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. (в звіті за 2020 р не вказувалося). 

8) 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. 

9).  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. С. 35-42.  – 0,3 друк арк. 

 

5. Навчальний посібник: 

 
1. Організація адвокатури та адвокатська діяльність: навч. посіб. для підгот. до комплекс. іспиту / 

[Т.Б. Вільчик, І.В. Назаров, О.М. Овчаренко та ін.]. Харків: Право, 2021 р. – 448 с.  – 3, 3 друк 

арк.. 
 

Загальний обсяг виконаної наукової роботи: 10,6 друк арк.. 
 

 

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

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

Член редакційної колегії: 

1. Журнал «Право України». 

2. Збірник «Питання боротьби зі злочинністю». 

3. Електронне наукове 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 столу «Етика правника» м. 

Харків, з 2018 року. 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 

1) Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого.  

2) Заступник Голови ради факультету Адвокатури Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  
 

  1. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня:  
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Демчина Т. Ю. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Дисертація на тему 

«Організаційно-правові засади реалізації принципу незалежності адвокатури». Дата захисту 

19.05.2021. 
 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

 1. Офіційний опонент у складі експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертацій Джабурії О.О. на тему «Організаційні форми адвокатської діяльності в Україні». 

Національний університет «Одеська юридичні академія». Одеса. 2021. 

 2. Офіційний опонент у складі експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертацій Чекмарьової Л.Ю. на тему «Страхування професійної відповідальності 

адвоката». Національний університет «Одеська юридичні академія». Одеса. 2021. 
 

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

Кандидатські дисертації: 

1.   Фельцан І.Ю. «Ровиток адвокатури України на Закарпатті. Історико-правове дослідження. 

12.00.01. Івано-Франківськ». 2021. 

2. Демчина Т. Ю. «Організаційно-правові засади реалізації принципу незалежності 

адвокатури». 2021. 

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

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

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

for Law and Economics). 
 

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 Харківської обласної організації Союзу юристів України за активну роботу в 

Союзі юристів України, сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм, ініціатива та 

наполегливість і роботі та з нагоди святкування 8 жовтня 2021 року з нагоди Дня юриста (від 05 

жовтня 2021 р.);  

2. Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України за сумлінне 

виконання професійних обов’язків, ініціативу та наполегливість в роботі та з нагоди святкування 

08 березня 2021 р. Міжнародного жіночого дня (05 березня 2021 р.). 

 

 

 Завідувач кафедри адвокатури                                                                 Тетяна Вільчик 

 

 

 

Звіт обговорений та затверджений на засіданні кафедри адвокатури протокол №3 від 19 

листопада 2021 року 
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