
 

Національна асоціація адвокатів України 

Центр досліджень адвокатури і права 

Рада адвокатів Хмельницької області 

Хмельницький університет управління та права 

 

 

 

ПРОГРАМА   
 

Всеукраїнського круглого столу 

“Адвокатура Хмельниччини в історії України” 

(до 150-річчя адвоката, члена Центральної Ради 

Григорія Степури) 
 

 

7 жовтня 2016 р. 
 

м. Хмельницький 



План роботи: 
 

- Відкриття Кабінету історії адвокатури Поділля імені адвоката Григорія Степури; 

- Обговорення напрямків роботи круглого столу та основних напрацювань з історії 

адвокатури Хмельниччини учасниками Проекту “Історія адвокатури України”;  

- презентація книг з історії адвокатури Центру досліджень адвокатури і права НААУ, 

подарунки видань НААУ у бібліотеку університету; 

 

 

Основні питання для обговорення: 

 

- Найдавніші сторінки історії адвокатури Хмельниччини XVIII - початок ХІХ ст. 

- Історія адвокатури Хмельниччини на рубежі XIX-ХХ ст. Формування корпорації, 

найвідоміші представники. 

- Особливості формування адвокатури краю у царський період; 

- Проскурівська адвокатура  у міжвоєнний період; 

- Діяльність адвокатів Хмельниччини радянського періоду; 

- адвокатські династії Хмельниччини; 

- провідні адвокати краю; 

- Григорій Степура в професійному та громадсько-політичному житті України; 

 

 

Місце проведення: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану 8, приміщення музею 

ХУУП. 

 

Час: 11:00 — 14:00 

 



Учасники дискусії:  

1. Гвоздій Валентин Анатолійович — заступник Голови Національної асоціації 

адвокатів України, Ради адвокатів України, адвокат, автор ідеї Проекту “Історія 

адвокатури України”; 

2. Чорний Леонтій Ілліч — проректор з навчальної роботи Хмельницького 

університету управління та права, доктор юридичних наук, професор; 

3. Вагіна Наталія Андріївна — Голова ради адвокатів Хмельницької області, 

адвокат 

4. Каденко Оксана Олегівна — старший викладач Хмельницького університету 

управління та права, член Ради адвокатів України, адвокат 

5. Федчишина Віолетта Віталіївна — доктор юридичних наук, професор, голова 

Комітету експертиз Національної асоціації адвокатів України 

6. Василик Ірина Богданівна — керівник Центру досліджень адвокатури і права 

при НААУ, к.і.н., доц., керівник Проекту “Історія адвокатури України”; 

7. Єсюнін Сергій — к.і.н., учасник Проекту “Історія адвокатури України”; 

8. Ващук Дмитр —  к.і.н., науковий співробітник Інституту історії НАН України, 

учасник Проекту “Історія адвокатури України”; 

9. Гловацький Антон Богданович, історик, викладач Тернопільського інституту 

ім. В. Чорновола, учасник Проекту «Історія адвокатури України»; 

10. Скакальська Ірина Богданівна — доктор іст. н., доцент кафедри гуманітарих 

дисциплін Державного гуманітарного університету ім. Т. Шевченка, м. 

Кременець 

11.  викладачі університету, аспіранти, студенти. 

 


