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ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ АДВОКАТУРИ 

ЗА 2021 РІК 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ  

1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились дослідження на кафедрі 

у 2021 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 

«Напрями вдосконалення організації та діяльності адвокатури України у період 

глобалізації», -2 друк арк.. 

Опубліковано -10, 6 друк арк.. 

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 / редкол.: 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 зазначалася). - 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.. 

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.. 

https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.43


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.. 

 

 2. Овчаренко О. М., д.ю.н., доцент 

«Висвітлення проблем розвитку інституту юридичної відповідальності адвоката та 

його взаємозв’язку з юридичної відповідальністю судді», 1,5 д.а. 

Опубліковано -8.6 д.а 

1.Монографії:  

1)Виконавче провадження: теорія та практика: монографія / [Р.Ф. Ханова, С.О. 

Кравцов, І.О. Ізарова та ін.]; за заг. Ред. Р.Ф. Ханової, С.О. Кравцова. Харків: Право, 

2021. 672 с.; Овчаренко О. М. Розділ 4. Інститут дисциплінарної відповідальності 

приватного виконавця: проблеми і перспективи. С. 71-91. 1 д.а. 



2)Овчаренко О.М. Гарантії процедурної справедливості в дисциплінарних 

процедурах щодо суддів та адвокатів. Права людини в Україні та у зарубіжних 

країнах: традиції та новації: колективна монографія / За заг. ред. Н.В. Мішіної. Львів-

Торунь: Ліга-Прес, 2021. 688 с. С. 390-434. 1 д.а.  

2.Статті у фахових виданнях:  

1) Ovcharenko Olena, Podorozhna Tetiana. Lustration of Judges in Ukraine: National 

Insights and European Implications. Access to Justice in Eastern Europe, Issue 4 (8) 2020, 

ISSN 2663-0575 (Print), ISSN 2663-0583 (Online), http://ajee-journal.com, 

10.33327/AJEE-18-3.4. p. 226-245. Available at: http://ajee-journal.com/lustration-of-

judges-in-ukraine-national-insights-and-european-implications. Doi: 10.33327/AJEE-18-

3.4-a000037. Journal is indexed in Web of Science and Scopus data bases. 0.7 д.а. 

Опубліковано після подання звіту за 2020 рік. 

2) Овчаренко О. Конституція і національні конституційні цінності в інтерпретації 

судді Конституційного Суду у відставці Володимира Кампо (рецензія на монографію 

Володимира Кампо «Конституція і становлення конституційної демократії в Україні 

(2014-2018 роки)»). Право України. 2021. № 4. С. 198-203.0,25 д.а. 

 

 3 .Публікації:  

1) Велика українська енциклопедія: у 20 т. Харків, Право, 2020. Т. 19. Кримінальний 

процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: 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.: Овчаренко О.М., статті, загальний 

обсяг С. 934-938, 387-391, 431-434, 171-173, 215-218, 355-356, 908-910- 1,1 д.а.: 

2) Овчаренко Олена Миколаївна / Конституційно-правова наука та освіта у 

персоналіях: довідник / За загальною редакцією О. В. Батанова, К.В. Головко, Н.В. 

Мішіної, О.В. Щербанюк. Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2021. 160 с. С. 97. 

4. Тези доповідей:  

1) Овчаренко О.М. Поняття та межі судового контролю за діяльністю приватних 

виконавців у виконавчому провадженні. Закарпатські правові читання. Матеріали 

XIII Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2121 р., м. Ужгород) 



/ Ужгородський національний університет: за заг. Ред. М.В. Оніщука та М. В. 

Савчина. Ужгород. РІК-У, 2021. 306 с. С. 206-212.0,3 д.а. 

2) Овчаренко О.М. Стандарти несудових (альтернативних) способів вирішення 

спорів: теоретичні аспекти. Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнар. 

конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / редкол.: Л.М. Москвич та ін. – Харків: Право, 2021. 

– 538 с. С. 59-63.- 0,2 д.а. 

3) Овчаренко О.М. Інститут дисциплінарної відповідальності приватного виконавця: 

проблемні питання Інститут дисциплінарної відповідальності приватного виконавця: 

проблемні питання // Інститут приватних виконавців: актуальні проблеми І 71 

практики : матеріали круглого столу, присвяченого сучасним питанням діяльності 

приватних виконавців в Україні (м. Харків, 15 червня 2021 р.) / за заг. ред. проф. К. 

В. Гусарова. – Харків : ТОВ «Оберіг», 2021. 94 с. С.45-50.Електронне наукове 

видання. – https://library.nlu.edu.ua/. 0,2 д.а. 

Навчальні посібники:   

1) Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів: навч. пос ./ за ред. Н.Ю. 

Голубєвої. –  Одеса: Фенікс, 2021.  344 с. С. 181-210. (д. ю. н., доц. О. М. Овчаренко – 

Глава 9 «Розгляд трудових спорів квазісудовими органами: Комісіями з трудових 

спорів, примирювальними комісіями, трудовими арбітражами», с. 279-319), 2,0д.а. 

2) 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. – 448 с. (д. ю. н., доц. О. М. Овчаренко (питання 26 (у співавт. з А. В. 

Іванцовою), 33, 48–54, 56–61, 82, 83) ; С 111-120, 140-148, 196-224, 231-285 , 372-376, 

376-380.2.1 д.а 

 

3. Шандула О. О., к.ю.н., доцент  

 «Проблеми розвитку інституту безоплатної правничої допомоги адвокатури на 

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

Опубліковано – 5.0 друк. арк. 

1. Статті: 

1) Шандула О. О., Чубейко В. І. Моральні засади адвокатської діяльності. Електронне 

наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал».  2020. № 8. 

https://library.nlu.edu.ua/


С. 492-494. Електронний ресурс. Текст. Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/8_2020/124.pdf DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-

8/122 (особистий доробок – 0,5 друк. арк.). (До Індивідуального звіту за 2020 рік не 

увійшло). 

2) Шандула О. О., Буликіна Т. О. Перспективи адаптації законодавства України про 

адвокатуру до Європейських стандартів // Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». К., 2021. Т. 2. № 4(38). С. 9-14. (особистий 

внесок 0,6 др.акр.). 

2. Тези: 

1) Шандула О. О. Деякі проблеми надання якісної безоплатної правової допомоги в 

Україні: історичний аспект // Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 

розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) / 

[редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін.]. Харків: Право, 2020. С. 156-159 (0,4 друк. 

арк.). (До Індивідуального звіту за 2020 рік не увійшло). 

2) Шандула О.О. Деякі аспекти етичних засад надання адвокатом безоплатної 

правничої допомоги / О. О. Шандула. // Етика правника: тези доповідей та 

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

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 161-163. (0,3 друк. акр.).  

3. Навчальні посібники 

1) Організація адвокатури та адвокатська діяльність: навч. пос. для підгот. до 

комплекс. іспиту / І. В. Назаров, Т. Б. Вільчик, О. М. Овчаренко та ін. Харків: Право, 

2021. 448с. 73-76,88-90, 92-99 . С 332-352, 396-408, 412-441 (особистий внесок 2,7 

друк. арк.). 

4. Публікації в інших науко-метричних базах даних. 

1) Шандула О. О., Чубейко В. І. Моральні засади адвокатської діяльності. Електронне 

наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал».  2020. № 8. 

С. 492-494. Електронний ресурс. Текст. Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/8_2020/124.pdf DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-

8/122 -0.5 друк.арк. (До Індивідуального звіту за 2020 рік не увійшло). 

 

4. Ковальова Я. О., к.ю.н., асистент 

http://www.lsej.org.ua/8_2020/124.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-8/122
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-8/122
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-8/122
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-8/122


«Проблемні питання вимог та обмежень для допуску до складення кваліфікаційного 

іспиту до особи, яка виявила бажання стати адвокатом»,-1,5 друк.арк. 

Опубліковано - 4.6 д.а 

1. Статті:  

1. Ковальова Я.О., Якубов Б.В. Проблема адвокатської монополії: якість чи 

доступність// Юридичний науковий електронний журнал.-№8.-2020.- С. 479-483 

(особистий доробок 0,35 д.а.) (до звіту 2020 р. не увійшло). 

2. Ковальова Я.О., Пацера Ю.О. Законодавчі та деонтологічні аспекти реклами 

адвокатської діяльності в Україні // Юридичний науковий електронний журнал – 

електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького 

національного університету .-№ 4 .-2021.- С. 392-395 (особистий доробок 0,35 д.а.). 

2. Тези: 

1.Ковальова Я. О.  Допуск до складення кваліфікаційного іспиту і принцип 

несумісності: практичний аспект // 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. С. 136-139  (Харків, 23 квітня 2021 р.) (0,25 д.а.) 

2.Ковальова Я. О. Конфіденційність як фундаментальний принцип адвокатської 

діяльності Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: 

Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці)/ редкол.: О.В. 

Щербанюк та ін.- Чернівці: 2021. - 445 с., С. 144-146 (0,25 д.а.) 

3. Ковальова Я. О. Обов’язкове страхування професійної відповідальності адвоката – 

бути чи ні? // Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали 

ІІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) /[редкол.: Т. Б. Вільчик 

(голова) та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 490 с. С.100-103 (0,25 д.а.) (до звіту 2020 р. 

не увійшло). 

4.  Ковальова Я. О., Пацера Ю. О. Адвокат у соціальній мережі. інстапогляд 

//Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. 

наук.‑практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) /[редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін.]. 

– Харків : Право, 2020. – 490 с. С. 103-107 (0,15 д.а.) (до звіту 2020 р. не увійшло). 

3. Навчальні посібники: 



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. Питання 12 (у співавтр. З Назаровим А.В.),12,19-20,23,29,31-32,34,66-

71,91; С.57-64;С.82-88;С.94-99;С.126-130;С.132-140;С.148-150;С.303-331;С.408-412 -  

73 с. (особистий доробок 2,7 д.а.)  

 

5. Качанов Є. О., к.ю.н., асистент 

«Висвітлення проблем розвитку інститутів забезпечення та захисту прав людини», -

1.5 друк.арк. 

Опубліковано-1.5 друк.арк 

1. Тези: 

1.  Качанов Є.О. Особливості роботи адвоката під час карантину.//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 – 490 с. С. 92-97 (0,25 д.а.) 

2. Качанов Є.О., Прищепа К.В. Чи є актуальним питання про скасування адвокатської 

монополії?// Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали 

ІІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) /[редкол.: Т. Б. Вільчик 

(голова) та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 490 с. С.97-100 (0,15 д.а.) 

3.  Качанов Є.О. Витоки національної адвокатської етики: деякі історичні аспекти та 

фактори.// 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. С. 

133-136  (Харків, 23 квітня 2021 р.) (0,25 д.а.) 

2. Навчальні посібники: 

Актуальні проблеми адвокатури. [Т.Б. Вільчик, І.В. Назаров, О.М. Овчаренко та ін.]. – 

Харків: Право, 2021 р. – 448 с. (особистий доробок 0,8 д.а.) 

 

6. Назаров І. В., д.ю.н., доцент, професор (працює за сумісництвом) 

Стаття: 



1.Kuznietsova, N.S., Nazarov, I.V., & Yefimenko, L.V. (2021). Areas of reforming the 

statutory regulation of academic integrity in Ukraine. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine, 28(3), 176-185, 0,4 д.а. 

 

7. Гайворонська В.В ,.к.ю.н., асистент (працює за сумісництвом) 

«Як практикуючій адвокат з радістю передаю свій досвід студентам». 

Стаття: 

1.Гайворонська В.В, Павлуненко К.Л «Актуальні етичні питання адвокатської етики» 

/ Науковий журнал « Вісник»-№7-8 . 2020. С.17-19. 

 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР.  

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору: - 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної  

програми:  

          Кафедра адвокатури протягом року проводила наукову діяльність у рамках 

цільової комплексної програми «Cудова влада: проблеми організації та діяльності» та 

науковим напрямком «Проблеми підвищення ефективності діяльності судової влади» 

№ 0111u000957.  

         В Україні триває судово-правова реформа, обговорюються зміни та доповнення 

до чинного законодавства, що регулює організацію та діяльність інституту 

адвокатури, зокрема у частині вдосконалення окремих питань організації 

адвокатської діяльності, набуття права на здійснення адвокатської діяльності, 

оподаткування адвокатської діяльності, підстав та порядку притягнення адвокатів до 

дисциплінарної відповідальності, 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. 

        Новими актуальними напрямами наукових розвідок членів кафедри стали: 

проблеми реалізації професійних повноважень адвокатів у період коронакризи; 

цифровізації адвокатської діяльності, застосування адвокатом сучасних 

інформаційних технологій, зокрема, штучного інтелекту, цифрових доказів, у тому 

числі з точки зору відповідності міжнародним принципам незалежності адвокатури 

та дотримання адвокатської таємниці; проблеми визначення місця та ролі інституту 

адвокатури у системі судової влади, актуальні питання взаємовідносин адвокатів і 

суддів; набуття статусу адвоката, несумісності адвокатської діяльності з іншими 

видами діяльності; питання дисциплінарної та інших видів відповідальності 

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

статус інституту 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. 

 1.7. Наукова новизна отриманих результатів          

             Проведений науковий аналіз подальшого вдосконалення організації та 

діяльності адвокатури України у період проведення судово-правової реформи, 

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 забезпечення додержання адвокатської таємниці під час їх 

використання; проблем реалізації повноважень адвоката  у період  коронакризи;  

теоретичних і практичних проблеми, пов’язані з вимогами до особи, яка виявила 

бажання стати адвокатом (освіта, стаж роботи, обмеження щодо наявності судимості), 

дотримання принципу несумісності; досліджені теоретичних і практичних проблеми, 

пов’язані з розвитком інституту адвокатури у системі надання безоплатної правової 

допомоги в Україні. 

              Сформульовано пропозиції до діючого законодавства з метою оптимізації 

правового регулювання проблематики дотримання академічної доброчесності. 

Обгрунтовано необхідність акумулювання правового регулювання академічної 

доброчесності в межах одного закону «Про академічну доброчесність», 

запропоновано зміни до переліку порушень академічної доброчесності та 

конкретизація процедури їх встановлення. 

               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. 

Розроблені пропозиції для вдосконалення роботи органів адвокатського 

самоврядування, зокрема, у частині забезпечення безпеки адвокатської діяльності та 

попередження кіберзлочинів; здійснено аналіз гарантій процедурної справедливості 

в дисциплінарних процедурах щодо суддів та адвокатів; проведено узагальнення 

практичних і теоретичних проблем люстрації суддів як різновиду їх юридичної 

відповідальності; надано визначення термінів кримінальна відповідальність судді, 

люстрація як особлива процедура відповідальності судді, дисциплінарна 

відповідальність судді, доступність правосуддя, імунітет судді, цивільно-правова 

відповідальність судді;  розкрито поняття та межі судового контролю за діяльністю 

приватних виконавців у виконавчому провадженні, проблеми дисциплінарної 

відповідальності приватних виконавців. 

 

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. Вільчик Т. Б. підготувала 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. Д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б. підготувала 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).  

 

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. Вільчик Т. Б. член Науково-консультативної ради при Національної 

асоціації адвокатів України. 

 2. Д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б. співголова комітету по взаємодії з науково-

навчальними установами, судовими та правоохоронними органами Ради адвокатів 

Харківської області. 

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

Суді. 

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду, Вищих спеціалізованих 

судів України: 

1. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на лист Верховного 

Суду від 18.12.2020 р. № 115/0/27-20 справа № 758/10761/13-ц (провадження № 61-

19815св19) щодо бази нарахування аліментних платежів від 10.01.2021 р.  



2. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на лист 

Верховного Суду від 29.12.2020 р. № 118/0/27-20 справа № 522/9893/17 щодо 

вчинення нотаріальних дій з дотриманням принципу територіальності від 19.01.2021 

р. 

3. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на лист Верховного 

Суду від 26.11.2020 р. № 587/0/26-20 справа № 133/3337/19 щодо дії в часі рішень 

Конституційного Суду України. 

4. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на лист 

Верховного Суду від 29.12.2020 р. № 119/0/27-20 по справі № 2-591/11 щодо 

фраудаторного правочину у виконавчому провадженні від 30.01.2021 р. 

5. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на лист 

Верховного Суду від 02.02.2021 р. № 11/0/27-21 по справі №  344/1962/19 щодо 

застосування до спірних правовідносин положень частини першої статті 123, частини 

п’ятої статті 136 ЦК України та пунктів 1.8. і 5.24 Порядку застосування допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні від 09.02.2021 р. 

6. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на запит судді 

Пророка В.В. від 17 березня 2021 р. по цивільній справі № 490/4465/28 від 16.04.2021 

р. 

7. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на лист 

Верховного Суду від 22.02.2021 р. № 79/0/26-21 щодо представництва інтересів 

неповнолітнім адвокатом в суді від 19.03.2021 р. 

8.  Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на лист 

Верховного Суду від 06.04.2021 р. № 205/0/26-21 щодо звернення стягнення на 

спадкове заставне майно від 30.04.2021 р. 

9. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на запит Голови 

КЦС ВС Бориса Гулька  від 25.05.2021 № 57/0/27-21 щодо змісту аліментних 

зобов’язань подружжя від 07.06.2021 р. 

10. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок на запит Голови 

КЦС ВС Бориса Гулька  від 24.05.2021 № 322/0/26-21 щодо змісту заборгованості по 

сплаті аліментів від 10.06.2021 р. 



11. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. підготувала Науковий висновок від 27 серпня 

2021 р. на лист Верховного Суду від 21.07.2021 р. № 434/0/26-21, справа № 

2610/27695/2012 (провадження № 14-37цс21) щодо порядку і бази нарахування 

аліментних платежів. 

 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України. 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  

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

конференцій: 

1. «Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку» : ІІI Міжнародна 

науково-практична конференція, (Харків, 16 грудня 2021 р.) 

2. «Етика правника» : круглий стіл. (Харків, 23 квітня 2021 р.) 

3. Лекція для студентів Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Жуковим 

С.В. (Онлайн, 10 червня 2021 р.) (лекція організована кафедрою адвокатури разом з 

РАХО). 

4. Лекція судді 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.) 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1 4 грудня 2020 р., Міжнародний он-лайн 

симпозіум «Реформи українського 

законодавства: сучасний розвиток» Відкриття 
Центру східно-європейського права в рамках 

щорічних зборів Німецько-Українського 

об’єднання юристів (DUJV e.V.) Університет 
міста Грац, Австрія). 

2 – Вільчик Т.Б., Шандула О.О. 



2 10-11 грудня 2020 р., VII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Правові 
засади діяльності правоохоронних органів» 

,кафедра адміністративного права Нац. юрид. 

університету імені Ярослава Мудрого, НААУ, 

Німецько-Українське об’єднання юристів, 
кафедра процесуального права Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федькович); 

1 – Шандула О.О. 

3 16 грудня 2021 р., ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Адвокатура України: 

сучасний стан та перспективи розвитку», м. 

Харків. 

5 – Вільчик Т.Б., Овчаренко О.М., 

Шандула О.О., Ковальова Я.О., 

Гайворонська В.В. 

4 28-29 січня 2021 р. Міжнародна конференція 
«Застосування права ЄС у судовій практиці: 

європейський досвід для української 

перспективи», на платформі Zoom. Захід 

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

1 – Вільчик Т.Б. 

5 23 лютого 2021 р. ПрезентаціЯ результатів 

оцінки впливу незалежних, зовнішніх 
оцінювань процесів забезпечення якості 

юридичної освіти проведених за підтримки 

USAID у 2014 - 2018 рр. (м. Київ,) 

1 – Назаров І. В. 

6 26 лютого 2021р., Міжнародна конференція  
"Присудова медіація: простір для співпраці 

суду та медіаторів" Захід організовано 

Українською академією медіації у партнерстві 
з Південно-західним апеляційним 

господарським судом та за підтримки 

Верховного Суду та Проекту ЄС «Право-

Justice». 

1 – Вільчик Т.Б. 

7 15 квітня 2021 року Міжнародної науково-

практичної конференції «Академічна 

відповідальність», м. Київ, КРЦ НАПрН 
України 

1 – Назаров І. В. 

8 23 квітня 2021 р., Етика правника, Круглий 

стіл, м. Харків,  
4 – Вільчик Т.Б., Овчаренко О.М., 

Ковальова Я. О., Качанов Є. О. 

9 23 квітня 2021 р.,  Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

судового права», кафедра судоустрою та 

прокурорської діяльності Національного 
юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (он-лайн). 

2 – Вільчик Т.Б., Овчаренко О.М. 

10 21 травня 2021 р., IV Міжнародний правничий 
форум «Права людини та публічне 

врядування», проведений. на базі юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (он-
лайн); 

1 – Овчаренко О.М. 

11 26 травня 2021р., 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 

1 – Вільчик Т.Б. 



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. 

12 28 травня 2021 р., Закарпатські правові 

читання. XIII Міжнародна науково-практична 

конференція, Ужгородський національний 

університет 

1 – Овчаренко О.М. 

13 21 вересня 2021 р.,V Харківський 

міжнародний юридичний форум. Сателітний 

захід «Медичне право та фармацевтичне 

право: виклики сьогодення», панельній 
дискусії «Земельне право: скасування 

мораторію як рушій розвитку», м. Харків 

2 – Вільчик Т.Б., Ковальова Я. О. 

14 29 жовтня 2021 р., «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в 

Україні», V Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Чернівці 

4 – Вільчик Т.Б., Овчаренко О.М., 

Ковальова Я. О., Качанов Є. О. 

15 5–6 листопада 2021 р., Міжнародна 
конференція «Пряма демократія у правовій 

державі» Інститут східноєвропейського права.  

Мюнхен. 

1 – Вільчик Т.Б. 

16 12 листопада 2021 р.,   Х1  Міжнародній 

науково-практичній конференції «Адвокатура: 

минуле, сучасне та майбутнє». Національний 

університет «Одеська юридична академія». 
Одеса. 

2 – Вільчик Т.Б., Овчаренко О.М. 

17 26 листопада 2021р., Міжнародна онлайн-

конференції в Дюсельдорфі «Німецько-

українські правовідносини під час 
Коронокризи», Дюсельдорф. Німеччина. 

1 – Вільчик Т.Б. 

Всеукраїнські 

1 27 січня 2021р.,· Круглий стіл щодо 
доцільності декриміналізації кримінальних 

правопорушень, відповідальність за які 

передбачена статтями 172 КК України та 175 

КК України. Національна асоціація адвокатів 
України /Ukrainian National Bar Association 

1 – Вільчик Т.Б. 

2 12 лютого 2021р.,  Круглий стіл на тему: 

«Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності: стан формування». Организатор 

мероприятия: Національна асоціація адвокатів 

України /Ukrainian National Bar Association. 

Онлайн. 

1 – Вільчик Т.Б. 

3 5 березня 2021 р. Вебінар Наукового 

товариства студентів, магістрантів, аспірантів 

та молодих вчених Інституту філології 
Київського університету імені Бориса 

Грінченка «Дотримання принципів 

академічної доброчесності як обов’язкова 

складова якості вищої освіти та наукових 
досліджень», м. Київ. 

1 – Назаров І. В. 



4 5-9 квітня 2021 р., «Тиждень академічної 

доброчесності» Волинського національного 
університету імені Лесі Українки 

1 – Назаров І. В. 

5 13 травня 2021 р. Вебінар «Проблеми 

підготовки та акредитації освітньо-

професійних програм молодшого бакалавра» 
за темою «Особливості врегулювання питань 

академічної доброчесності в освітньому 

середовищі» 

1 – Назаров І. В. 

6 20 травня 2021 р., Круглого столу 
«Забезпечення практикоорієнтованості 

навчання юристів як невід’ємна складова 

реформи юридичної освіти», м. Одеса 

1 – Назаров І. В. 

7 25 травня 2021 р., 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»  

1 – Вільчик Т.Б. 

8 3 червня 2021 р., Всеукраїнська науково-

практична конференція «Виконавче 

провадження: теорія і практика», м. Харків, 

проведена на базі Харківського окружного 
адміністративного суду 

1 – Овчаренко О.М. 

9 15 червня 2021р., Круглий  стіл «Інститут 

приватних виконавців: актуальні проблеми 
практики», м. Харків, Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

1 – Овчаренко О.М. 

10 13-14 вересня 2021 р., І Маріупольський 

конституційний форум «Людська гідність та 
забезпечення прав людини в умовах 

суспільних транфсормацій» 

1 – Овчаренко О.М. 

11 15 вересня 2021 р., П’ята конференція з 

виконавчого провадження, видавництво 
«Юридична практика», м. Київ 

1 – Овчаренко О.М. 

12 1 жовтня 2021 р., Круглий стіл «Дотримання 

академічної доброчесності в закладах вищої 
освіти», м. Львів 

1 – Назаров І. В. 

13 18 листопада 2021 р., Круглий стіл «Актуальні 

питання унормування вищої юридичної 

освіти», м. Київ, КРЦ НАПрНУ 

1 – Назаров І. В. 

14 15 грудня 2021р., Круглий стіл на базі 

Київського університету права: «Розвиток 

адвокатури України в умовах реформування 

системи правосуддя». Київ.  

1 – Вільчик Т.Б. 

Усього 

усіх 

34 7 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

1. Вільчик Т.Б. Міжнародний он-лайн симпозіум «Реформи українського 

законодавства: сучасний розвиток» Відкриття Центру східно-європейського права в 



рамках щорічних зборів Німецько-Українського об’єднання юристів (DUJV e.V.) 

Університет міста Грац, Австрія). 4 грудня 2020 р., м. Грац, Австрія. Виступ з 

доповіддю. 

2. Вільчик Т.Б. Міжнародна конференція «Пряма демократія у правовій державі» 

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

3. Вільчик Т.Б. Міжнародна онлайн-конференція в Дюсельдорфі «Німецько-

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

Німеччина. Виступ з доповіддю. 

4. Шандула О.О. Міжнародна онлайн-конференція в Дюсельдорфі «Німецько-

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

Німеччина.  

5. Шандула О.О. Міжнародний он-лайн симпозіум «Реформи українського 

законодавства: сучасний розвиток» Відкриття Центру східно-європейського права в 

рамках щорічних зборів Німецько-Українського об’єднання юристів (DUJV e.V.) 

Університет міста Грац, Австрія). 4 грудня 2020 р., м. Грац, Австрія. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій:  

Глави монографій: 

1. 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. Виконавче провадження: теорія та практика: монографія / [Р.Ф. Ханова, С.О. 

Кравцов, І.О. Ізарова та ін.]; за заг. Ред. Р.Ф. Ханової, С.О. Кравцова. Харків: Право, 

2021. 672 с.; Овчаренко О. М. Розділ 4. Інститут дисциплінарної відповідальності 

приватного виконавця: проблеми і перспективи. С. 71-91. 1 друк .арк. 

3.Овчаренко О.М. Гарантії процедурної справедливості в дисциплінарних 

процедурах щодо суддів та адвокатів. Права людини в Україні та у зарубіжних 

країнах: традиції та новації: колективна монографія / За заг. ред. Н.В. Мішіної. Львів-

Торунь: Ліга-Прес, 2021. 688 с. С. 390-434. 2 друк. арк. 



3.2. Список опублікованих за звітний період підручників: 

1. Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів: підручник/ за ред. Н.Ю. 

Голубєвої. –  Одеса: Фенікс, 2021. – 344 с. (д. ю. н., доц. О. М. Овчаренко – Глава 9 

«Розгляд трудових спорів квазісудовими органами: Комісіями з трудових спорів, 

примирювальними комісіями, трудовими арбітражами», с. 279-319), 1.7 д.а. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: 

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.  18.7 друк. арк 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 8 статей  3.2 друк . арк., 

з них: 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science (3 статті / 

0.9 друк.арк.): 

Web of Science: 

1. 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– 0, 7 друк. арк.. Проіндексована у 2021 р. 

2. Ovcharenko Olena, Podorozhna Tetiana. Lustration of Judges in Ukraine: National 

Insights and European Implications. Access to Justice in Eastern Europe, Issue 4 (8) 2020, 

ISSN 2663-0575 (Print), ISSN 2663-0583 (Online), http://ajee-journal.com, 

10.33327/AJEE-18-3.4. p. 226-245. Available at: http://ajee-journal.com/lustration-of-

judges-in-ukraine-national-insights-and- european-implications. Doi: 10.33327/AJEE-18-

3.4-a000037.Journal is indexed in Web of Science and Scopus data bases. – 0.8 друк. арк 

Стаття вийшла друком після подання звіту за 2020 рік. 

Scopus: 

1. Kuznietsova, N.S., Nazarov, I.V., & Yefimenko, L.V. (2021). Areas of reforming the 

statutory regulation of academic integrity in Ukraine. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine, 28(3), 176-185. (Scopus). 

3.4.3. Участь у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web 

of Science) (1 стаття / 0.5 друк.арк.): 

1) Шандула О. О., Чубейко В. І. Моральні засади адвокатської діяльності. Елект-

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


ронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал».  2020. 

№ 8. С. 492-494. Електронний ресурс. Текст. Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/8_2020/124.pdf DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-

8/122 .( особистий доробок – 0.5 друк.арк.) (До Індивідуального звіту за 2020 рік не 

увійшло). 

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

(Scopus та Web of Science) (окремо).  

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 
1 Vilchyk, T., 

Sokolova, A., & 

Demchyna, T. 

Regulation of  
advocacy profession: 

global trends. 

Cuestiones 
Políticas, 2021  

Issue 39(69) 
ISSN 689-706 (Online) 

2021 

2 Ovcharenko Olena, 

Podorozhna Tetiana. 

Lustration of Judges in 

Ukraine: National 
Insights and European 

Implications. 

ACCESS TO 

JUSTICE IN 
EASTERN 
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Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монограф

ії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники  

Інші види 

наукових 

публікацій 

Збірники 

нормативн

ої 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

 

35/31,1 3/4 8/3,85 21/7,55 2/13,6 1/2,1 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 

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


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): 

Д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б. акредитований тренер Національної асоціації адвокатів 

України з підвищення кваліфікації адвокатів  Харківської області у 2021 році: 

1. Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б. лекція на Круглому столі «Етика правника» на тему 

«Етичні аспекти взаємовідносин суддів та адвокатів» (Харків, 23 квітня 2021 р.) 

2. Д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б. лекція на ІІI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку» на тему 

:«Інформаційна безпека адвоката» (Харків, 16 грудня 2021 р.) 

3. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. лекція для підвищення кваліфікації адвокатів, Рада 

адвокатів Полтавської області, тема: «Проблемні аспекти застосування правил 

застосування адвокатської етики». 

 

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

рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 

підготовлено відповідні подання. 

1. Д.ю.н., доц. Овчаренко О. М. відповідно до плану узагальнення практики 

застосування законодавства та проведення інших досліджень кафедри адвокатури на 

2021 рік підготовлено узагальнення практики регіональних кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів, 

а також практики оскарження рішень про застосування дисциплінарних стягнень до 

адвокатів в судовому порядку. 

 

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

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

3) Д.ю.н., доц. Овчаренко О .М підготувала 58 Висновків Дисциплінарного 

уповноваженого Асоціації приватних виконавців України за запити Асоціації 

приватних виконавців України. 

4) к.ю.н., асистент Ковальова Я. О відповідно до запиту Міністерства юстиції 

України та  розпорядження ректора університету А.П. Гетьмана, підготувала 

висновок щодо законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, безоплатну 

правову допомогу (далі - сфери правового регулювання) згідно з Порядком 

моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових 

актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24.02.2020 р. 

5) к.ю.н., асистент Качанов Є. О., Відповідно до запиту Міністерства юстиції 

України та  розпорядження ректора університету А.П. Гетьмана, підготовав висновок 

щодо законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність та безоплатну правову 



допомогу згідно з Порядком моніторингу впровадження та аналізу ефективності 

прийнятих нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 24.02.2020 р. 
 

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.  

Науковий керівник д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б  

 1.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. 

Д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б. 

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. 

 

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. –  

Д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б  

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

адвокатури». 2021. 

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  

1. Відгук на дисертаційну роботу Фельцан І.Ю. «Ровиток адвокатури України на 

Закарпатті. Історико-правове дослідження. 12.00.01. Івано-Франківськ». 2021. 

2.Відгук на дисертаційну роботу здобувача наукового ступеню доктора філософії 

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

адвокатури». 2021 

3. Відгук на дисертацію Чекмарьової Лариси Юріївни «Страхування професійної 

відповідальності адвоката», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура у 

спеціалізованій вченій раді Д 41.086.01 Національного університету «Одеська 

юридична академія». 



4. Відгук на дисертацію Джабурії О.О. на тему «Організаційні форми адвокатської 

діяльності в Україні». Національний університет «Одеська юридичні академія». 

Одеса. 2021. 

5. Відгук на дисертацію Чекмарьової Л.Ю. на тему «Страхування професійної 

відповідальності адвоката». Національний університет «Одеська юридичні академія». 

Одеса. 2021. 

 

Шандула О. О., к.ю.н., доцент 

1. Відгук на дисертаційну роботу здобувача наукового ступеню доктора філософії 

Демчини Т. Ю. «Організаційно-правові засади реалізації принципу незалежності 

адвокатури» (2021-02-18). 

Овчаренко О. М., д.ю.н., доцент 

1. Відгук на автореферат дисертації Чекмарьової Лариси Юріївни «Страхування 

професійної відповідальності адвоката», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 

адвокатура у спеціалізованій вченій раді Д 41.086.01 Національного університету 

«Одеська юридична академія». 

2.Відгук на автореферат дисертації Чванкіна Сергія Анатолійовича «Інформаційні 

технології в цивільному процесі: теоретичні та практичні аспекти», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03  – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право у 

спеціалізованій вченій раді Д 41.086.03 Національного університету «Одеська 

юридична академія». 

 

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. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць 44/5,6 друк. арк.  

 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві 

з викладачами:  (1 стаття ): 

Стаття студента факультету Адвокатури Ковтун В. В. на тему: «Запровадження 

ліцензування адвокатської діяльності в Україні : Pro Et Contra», під науковим 

керівництвом д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б. / Юридичний електронний науковий журнал. 

12 / 2021. 

 



 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.  

1. Вільчик Т.Б., завідувач кафедри, д.ю.н., професор член редакційної колегії журнал 

«Право України». 

2. Вільчик Т.Б., завідувач кафедри, д.ю.н., професор член редакційної колегії 

збірника «Питання боротьби зі злочинністю». 

3. Вільчик Т.Б., завідувач кафедри, д.ю.н., професор член редакційної колегії 

електронного наукового видання «Вісник асоціації кримінального права -України». 

4. Вільчик Т.Б., завідувач кафедри, д.ю.н., професор голова редакційної колегії 

збірника тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адвокатура 

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

5. Вільчик Т.Б., завідувач кафедри, д.ю.н., професор голова редакційної колегії 

збірника тез доповідей круглого столу «Етика правника» м. Харків, з 2018 року. 

6. Овчаренко О. М., д.ю.н., доцент є внутрішнім рецензентом журналу Access to 

Justice in Eastern Europe, який індексується у БД Scopus і Web of Science). 

 

 

9.НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ 

НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 

 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

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

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.). 

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

1. Грамота Верховної Ради України від 17 серпня 2021 р. №707-К. 

3. Шандула О. О., к.ю.н., доцент  

1. Почесна Грамота Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів 

України та вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення 

законності та правопорядку (грудень 2020 року); 

2. Подяка (наказ ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого від 13.01.2021 р. № 8-ок; 

3. Почесна Грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України 

(жовтень 2021 р.). 

3. Овчаренко О. М., д.ю.н., доцент 



1. Подяка Голови Верховного Суду В. Данішевської за плідну працю, вагомий 

особистий внесок у забезпечення діяльності Верховного Суду з нагоди Дня науки 

(наказ Голови Верховного Суду від 28.04.2021 р.);  

2. 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 Дня юриста (від 05 жовтня 2021 р.);  

3. 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 (5 березня 2021 

р.). 

 4. Ковальова Я. О., к.ю.н., асистент 

 1. Почесна грамота від Харківської обласної організації Союзу юристів України за 

сумлінне виконання своїх професійних обов’язків,  ініціативну та наполегливість в 

роботі  та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 2021 р. 

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

активну роботу в Союзі юристів України та за сумлінне виконання службових 

обов’язків, професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі та з нагоди 

святкування 19 грудня 2021 р. Дня адвокатури України. 

 3. Почесна грамота від Харківської обласної організації Союзу юристів України за 

активну роботу в Союзі юристів України, сумлінне виконання службових обов’язків, 

професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі та з нагоди святкування 8 

жовтня 2021 р. Дня юриста. 

4. З нагоди святкування Дня Університету нагороджено Почесною грамотою 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого грудень 2021 р. 

5. Гайворонська В.В ., к.ю.н., асистент 

1.Відзнака Національної асоціації адвокатів України: орден «захисник адвокатури 

України». 

6. Качанов Є. О., к.ю.н., асистент 

1. Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

А.П. Гетьмана з нагоди святкування дня університету 17 листопада 2021 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 Німецько-Українського об’єднання юристів (Deutschland, Wiesbaden 

Institute for Law and Economics). 

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.  

 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. 

 3. Овчаренко О. М., д.ю.н., доцент 



1) Член спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.017, створеної в Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого для проведення разового захисту 

дисертації Демчини Тетяни Юріївни на тему «Організаційно-правові засади реалізації 

принципу незалежності адвокатури» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Захист відбувся 

19 травня 2021 р. 

 4. Шандула О. О., к.ю.н., доцент 

1) Член спеціалізованої ради № ДФ 64.086.017 по захисту дисертації на здобуття наук. 

ступеня д-ра філософії Демчини Т. Ю. на тему: Організаційно-правові засади 

реалізації принципу незалежності адвокатури». Захист відбувся 19.05.2021 року у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

 

Звіт кафедри адвокатури з науково-дослідної роботи за 2021 рік обговорено та 

затверджено на засіданні кафедри адвокатури, протокол  № 3 від 19.11.2021р. 

 

 

Завідувач кафедри адвокатури  

Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого                    Тетяна ВІЛЬЧИК 
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