
в.в.

про впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бакаянової Н.М. 

за темою: «Функціональні та організаційні основи адвокатури України» 
у навчальну та науково-дослідну діяльність 

Національного університету «Одеська юридична академія»

Акт складено комісією у складі:
Голова: в.о. проректора з наукової роботи Національного університету 

«Одеська юридична академія», д.ю.н., професор Ульянова Г.О.
Члени комісії: проректор з методичної роботи, к.ю.н., професор кафедри 

організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Полянський Ю.Є., 
в.о. завідувача кафедри організації судових, правоохоронних органів та 
адвокатури, д.ю.н., професор Долежан В.В., д.ю.н., професор кафедри 
організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Косюта М.В., декан 
факультету адвокатури Національного університету «Одеська юридична 
академія», к.ю.н., доцент Стоянов М.М., начальник науково-дослідної частини, 
к.ю.н., доцент Михайленко Д.Г.

Комісією було проведено роботу по визначенню фактичного 
впровадження результатів наукового дослідження к.ю.н., доцента 
Бакаянової Н.М. у навчальний процес та науково-дослідну діяльність 
Національного університету «Одеська юридична академія».

Комісія розглянула наукові публікації Бакаянової Н.М.: Бакаянова Н.М. 
Права адвокатів як членів єдиної професійної організації // Jumal juridic 
national: teorie si practica. -№  6(16). -  2015. -  p.53-57; Бакаянова Н.М. О 
совершенствовании системы органов адвокатского самоуправления. -  Legea si 
viata. Julie 2015.- P .  43-48; Бакаянова Н.М. Розвиток основних напрямків 
діяльності Національної Асоціації адвокатів України.-«Верховенство права та 
правова держава»: Мат. міжн. наук.-практ. конф. - м. Ужгород, 16-17 жовтня, 
2015. - С.28-32; Бакаянова Н.М. Об'єднання адвокатів в Україні в світлі судово- 
правової реформи: Матер, міжн. наук.-практ. конф. - м. Братислава, Словацька 
Республіка, 27-28 листопада 2015 p. - С.34-39; Бакаянова Н.М. Роль адвокатуры 
в современном обществе. - Итоги и перспективы научных исследований. -Ж  - 
Краснодар, 2016. - С.66-77; Бакаянова Н.М. Адвокатура України: Книга 1. 
Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг.ред.

Ректор 
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дльнюк 

року

АКТ



д.ю.н., проф., заслуженого юриста України С.Я.Фурси та к.ю.н., доцента 
Бакаянової Н.М. - 2-ге вид. доповн. і перероб. - К.: Алерта, 2016. - 864 с; 
Бакаянова Н.М. Історія адвокатури у запитаннях та відповідях, ілюстраціях та 
фотографіях: навч.посіб. / Н.М.Бакаянова, О.О.Храпенко. - Одеса: Юридична 
література, 2016. - 216 с.; Бакаянова Н.М. Предмет, об'єкт та методологія науки 
про адвокатуру. - Актуальні проблеми держави та права. - №76. - 2016. - Одеса, 
2016; Бакаянова Н.М. Адвокатура крізь призму судово-правової реформи. - 
Матер. VI міжн.наук.-практ. Інтернет-конф. "Адвокатура: минуле та
сучасність" (12 листопада 2016 p.). - Одеса, Фенікс, 2016. - С.5-6; Бакаянова 
Н.М. Основи адвокатури України: функціональні та організаційні аспекти. - 
Одеса, Юридична література. - 360 с.

За результатами проведеної роботи комісією встановлено:

1. Теоретичні та практичні питання теми дисертації Бакаянової Н.М. 
досліджувалися у межах плану науково-дослідної роботи кафедри організації 
судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету 
«Одеська юридична академія» «Правові аспекти судово-правової реформи в 
Україні» на 2011-2015 pp. як складової плану науково-дослідної роботи 
Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та 
практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та 
права» на 2011-2015 pp. (державний реєстраційний номер 0110U000671), а 
також у межах плану науково-дослідної роботи кафедри організації судових, 
правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська 
юридична академія» «Шляхи вирішення проблем судової влади, 
правоохоронних органів та адвокатури в умовах євроінтеграції України» на 
2016-2020 pp. як складової плану науково-дослідної роботи Національного 
університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного 
розвитку України: правовий та культурний вимір» на 2016-2020 pp. 
(державний реєстраційний номер 0116U001842), прикладного дослідження 
«Проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури, 
інших правоохоронних органів, адвокатури» (державний реєстраційний номер 
0115U002497) (на 2015-2017 pp.).

2. Сформульовані у наукових працях висновки та пропозиції щодо основ 
організації та діяльності адвокатури України використовуються під час 
проведення лекційних та семінарських занять з навчальних дисциплін 
«Адвокатура України», «Правоохоронна та правозахисна система України», 
«Етика адвоката», «Історія адвокатури», «Адвокат в адміністративних судах», 
«Адвокатська діяльність в господарських судах», «Медіація в адвокатській 
діяльності», «Особливості тактики представництва у цивільному судочинстві».

3. Положення про концепцію розвитку функціональних та організаційних 
основ адвокатури України доповідалися на круглих столах «Актуальні питання 
організації та діяльності адвокатури» 06 жовтня 2015 р. та «Актуальні



проблеми законодавчого удосконалення організації та діяльності адвокатури» 
02 жовтня 2016 p., які були проведені в Національному університеті «Одеська 
юридична академія».

Голова комісії:

Члени комісії:

Ульянова Г.О.

Полянський Ю.Є.

Долежан В.В.

Косюта М.В.

Стоянов М.М.

Михайленко Д.Г.



Г олова
Національної асоціації адвокатів України 
Ізовітова Л.П.

” 2017 р.

АКТ
про впровадження результатів дисертаційного дослідження Бакаянової Н.М. 

на тему: «Функціональні та організаційні основи адвокатури України» 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура

Цим Актом засвідчую, що результати наукового дослідження Н.М.Бакаянової 
використані під час розробки положень проекту Закону "Про внесення змін до Закону 
України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Висновки та пропозиції Н.М.Бакаянової були висловлені та враховані при 
обговоренні тексту законопроекту, яке відбулося 25 березня 2016 року у м. Києві, за 
участю голів Рад адвокатів регіонів, голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури, членів Ради адвокатів України, членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, членів Вищої ревізійної комісії адвокатури України, керівництва та 
голів комітетів Національної асоціації адвокатів України, представників Адміністрації 
Президента та Робочої групи з реформування законодавства про адвокатуру та безоплатну 
правову допомогу Ради з питань судової реформи.

Результати дисертаційного дослідження Н.М.Бакаянової мають важливе практичне 
значення для удосконалення законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Г олова
Національної асоціації адвокатів

Національна асоціація адвокатів Украіни

№128/0/2-17 від 17.02.2017
1023021700017



Рада адвока
0,;д с •■сь.ї'.т'ої o6j'.' 
м. Одеса, 65і 
в у j і.. Гр ецька,

Голова
Ради адвокатів Одеської області 
Бронз Й.Л.

f t ■О 2017 р.

АКТ
про впровадження результатів дисертаційного дослідження

Бакаянової Н.М.
на тему: «Функціональні та організаційні основи адвокатури України» 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура

Цим Актом засвідчую, що результати наукового дослідження 
Бакаянової Нани Мезенівни використані у практичній діяльності Ради 
адвокатів Одеської області.

Адвокат Н.М.Бакаянова (свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю №770 від 24.09.1998 р.) обиралася делегатом І-ІІІ з'їздів адвокатів 
України, делегатом щорічних конференцій адвокатів Одеської області у 
період 2012-2017 p.p., на яких висловлювала пропозиції щодо вирішення 
проблем організації адвокатури та здійснення повноважень органами 
адвокатського самоврядування.

Висновки та пропозиції Н.М.Бакаянової, отримані Радою адвокатів 
Одеської області, обговорювалися на засіданнях Ради адвокатів Одеської 
області. Результати дисертаційного дослідження Н.М.Бакаянової є 
актуальними та мають важливе практичне значення для удосконалення 
діяльності органів адвокатського самоврядування.



Г олова

АКТ

арної комісії

про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
Бакаянової Нани Мізенівни

• • « і * * * - »  • • • •  •••у діяльність кваліфікаціино-дисциплінарної комісії адвокатури
Одеської області

Комісія у складі: голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Одеської 
області Рудницької Н. А., голови кваліфікаційної палати кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії Одеської області Праведної JI. М., голови 
дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Одеської 
області Тулякової М. А. склала цей Акт про те, що комісією розглянуто 
результати дисертаційного дослідження Бакаянової Н. М. на тему: 
«Функціональні та організаційні основи адвокатури України» на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - 
судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Комісія вважає, що висновки та пропозиції Бакаянової Н. М. мають 
високу практичну значимість. У практичній діяльності кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії Одеської області враховані результати наукового 
дослідження Бакаянової Н. М., яка є секретарем дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Одеської області та вносила на 
засіданнях кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Одеської області конкретні 
пропозиції на основі проведеного комплексного дисертаційного дослідження.

Результати дисертаційного дослідження Бакаянової Н. М. є актуальними 
та можуть бути використані для вдосконалення діяльності кваліфікаційно- 
дисциплінарних комісій адвокатури.

J1. М. Праведна

Н. А. Рудницька



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правової політики та правосуддя

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-84

АКТ

впровадження результатів дисертаційного дослідження 

БАКАЯНОВОЇ Н.М. у законотворчу діяльність

Комісія у складі: Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики та правосуддя Князевича Р.П., завідувача секретаріату 
Комітету Венгера В.М., заступника завідувача секретаріату Комітету 
Колісника І.В. склала цей акт з приводу того, що комісією розглянуто 
результати дисертаційного дослідження БАКАЯНОВОЇ Нани Мезенівни на 
тему: «Функціональні та організаційні основи адвокатури України», поданого 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 
12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Комісія вважає, що представлені пропозиції, отримані на основі 
проведеного комплексного дисертаційного дослідження, мають необхідний 
теоретичний і методологічний рівень, практичну значимість, є надзвичайно 
актуальними та можуть бути використані для вдосконалення законодавства 
щодо діяльності адвокатури в Україні.

Заступник завідув;

Завідувач секрета|

Голова Комітету

і.в.̂ щлісник

Р.П. КНЯЗЕВИЧ

В.М. ВЕНГЕР


