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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV 
Міжнародній  науково-практичній конференції 
“АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” 

Конференція відбудеться 16 грудня 2022 
року на базі Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого в он-лайн 
режимі на платформі  Zoom/YouTube. 

У конференції планується участь адвокатів, 
суддів, керівництва і співробітників 
функціональних підрозділів Державного бюро 
розслідувань, Національного антикорупційного 
бюро України, Служби безпеки України, органів 
прокуратури України, представників експертних 
установ, міжнародних організацій, наукових та 
науково-педагогічних працівників, аспірантів, 
студентів та курсантів вищих навчальних закладів, 
інших зацікавлених осіб.  

 
Конференція акредитована Національною 

асоціацією адвокатів України. 
Тематичні напрямки роботи конференції: 
 
• актуальні проблеми організації та 

діяльності судової влади в Україні; 
• актуальні проблеми організації та 

діяльності інституту адвокатури та 
надання професійної правничої допомоги; 

• проблеми взаємодії адвокатури з судовими 
та правоохоронними органами у період 
військового стану в Україні; 

• професійна етика та юридична 
відповідальність адвокатів; 

• зарубіжний досвід організації та 
діяльності адвокатури. 
 

За результатами конференції буде видано 
електронний збірник тез наукових доповідей та 
повідомлень. 

 
Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська, німецька. 
План роботи конференції 

• Реєстрація учасників конференції:        
• 9.30-10.00 
• Робота ранкового пленарного засідання 

конференції: 10.00-13.00 
• Перерва роботи засідання конференції: 

13.00-13.30 
• Продовження пленарного засідання: 13.30-

16.30 
• Підбиття підсумків о 16.30. 

Регламент виступів: 
Доповіді на пленарному засіданні до 15  хв. 
Наукові повідомлення  до 10  хв. 
Дебати під час обговорення до 5  хв. 
 

Організаційний комітет: 
 

Лученко Дмитро Валентинович - проректор з 
наукової роботи Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, доктор 
юридичних наук, професор (голова 
організаційного комітету). 
Гусаров Костянтин Володимирович - доктор 
юридичних наук, професор, в.о. завідувача, 
кафедра цивільної юстиції та адвокатури 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (заступник голови 
організаційного комітету). 
Вільчик Тетяна Борисівна – доктор юридичних 
наук, професор, кафедра цивільної юстиції та 
адвокатури Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого,  адвокат 
(заступник голови організаційного комітету). 
Гайворонська Вікторія Валентинівна - голова 
Ради адвокатів Харківської області, заступник 
директора Регіонального центру з надання БВПД 
у Луганській та Харківській областях. 



Ковальова Яна Олександрівна – кандидат 
юридичних наук, асистент, кафедра цивільної 
юстиції та адвокатури Національного 
юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого. 
  

Контактні особи:  
Ковальова Яна Олександрівна –    
(099) 930-23-22 (+ Telegram на цьому номері) 

     
Журавльова Тетяна Миколаївна  - 
 (067) 563-90-52  ((+ Telegram на цьому номері) 
 
       е-mail: grprocess10@gmail.com 

 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей та 
наукових повідомлень: 

 
обсяг до 3-х стор. формату А4; поля всі 2 см; 
шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий 
інтервал-1,5; перший рядок - прізвище, ім’я 
автора (шрифт напівжирний, вирівняний по правій 
стороні), другий рядок – посада, науковий 
ступінь, наукове звнання; для студентів - група, 
курс, факультет (або відповідний шифр), ВНЗ 
(шрифт курсив, вирівняний по правій стороні; 
нижче великими (прописними) літерами вказати 
назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний   
по центру); 
    В кінці тексту вказуються відомості про 
наукового керівника: ім’я, прізвище, науковий 
ступінь, посада  (по ширині тексту, курсив) 
Список використаної літератури. 
Посилання на використані джерела необхідно 
робити по тексту в квадратних дужках. 
 

 
 
 

Умови участі: 
 

Заявки на участь у конференції, тези доповідей 
та наукових повідомлень приймаються до 27 
листопада  2022  року. 

Організаційний внесок за публікацію в 
електронному збірнику складає 100 грн. 

Тези доповідей та наукових повідомлень, 
дозвіл наукового керівника, відсканована 
квитанція про сплату організаційного внеску 
надсилаються ОДНИМ ЛИСТОМ на е-mail: 
grprocess10@gmail.com 

Ім’я файла – прізвище автора, наприклад – 
Ivanenko_tezy.doc, Ivanenko_kvutancia, 
Ivanenko_recenzia 

Заповнити заявку на участь можна за 
допомогою QR-коду або за посиланям 
 

Умови участі адвокатів в рамках 
підвищення кваліфікації визначаються Радою 
адвокатів Харківської області. 

 
Оплата організаційного внеску здійснюється за 

такими банківськими реквізитами: 
 

Одержувач: Журавльова Тетяна Миколаївна; 
Картка Монобанку 5375 4141 3103 1485 
(зверніть будь-ласка увагу на комісію банка) 

Призначення платежу: орг. внесок за участь у 
конференції 16.12.2022 

Платник: П.І.Б. учасника конференції. 

   Протягом трьох днів Ви отримаєте на свою 
електронну пошту повідомлення «Матеріали 

отримані», у протилежному випадку повторіть 
відправку чи зателефонуйте. 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Вільчик Т.,  

докторка юридичних наук, професорка,  
кафедра цивільної юстиції та адвокатури  

Національного юридичного 
 університету імені Ярослава Мудрого  

 
НАЗВА 

 
Приклад оформлення тез для студентів 

ІваненкоМ., 18-19-09,  
Національний юридичний університет  

 імені Ярослава Мудрого 
 

НАЗВА 
 

ТЕКСТ 
Література 

 
1. Гловюк І., Дроздов О. Проблемні питання 
відмови захисника від виконананя обовʼязків у 
кримінальному провадженні (аналіз судової 
практики). Юридичний науковий електронний 
журнал. 2021. № 1. С. 268–273. URL: 
http://lsej.org.ua/1_2021/69.pdf 
 
Науковий керівник – Я.О. Ковальова, 

кандидатка юридичних наук, асистентка 
кафедри цивільної юстиції та адвокатури 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

 
Редакційна колегія залишає за собою  

право часткового редагування або відхилення 
матеріалу, який виконаний та оформлений з 
порушенням зазначених вище вимог! 
 
Організаційний комітет конференції 

https://mbox2.i.ua/compose/1183527504/?cto=Gxg%2BEQAMNGMFOiP0QT85LERTUQ41ChY7DUJEDP0HdOIve2MORCIQKgQx%2FHbsDykPH0hPXoiqyLGzwZKox49NXIqfvrKhtlp%2Fi8GB
https://mbox2.i.ua/compose/1183527504/?cto=Gxg%2BEQAMNGMFOiP0QT85LERTUQ41ChY7DUJEDP0HdOIve2MORCIQKgQx%2FHbsDykPH0hPXoiqyLGzwZKox49NXIqfvrKhtlp%2Fi8GB
http://lsej.org.ua/1_2021/69.pdf
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