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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Адвокатура в 

Україні та правових системах інших країн”) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна  

 

Кількість кредитів – 4  
Нормативна 

 

Модулів – 1 
Галузь знань 29 

«Міжнародні відносини» 
Рік підготовки: 

1-й (магістри) 

Змістових модулів – 1 

Спеціальність: 293 – 

«Міжнародне право» 

Курсова робота Семестр 

1-ий Загальна кількість 

годин – 120 год Лекції 

Денна форма: 16 год. 

Заочна форма: 6 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 

(денна форма) 

самостійної роботи 

студента – 6 (денна 

форма)  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Магістр  

Практичні, семінарські 

Денна форма: 16 год. 

Заочна форма: 6 год. 

Самостійна робота 

Денна форма: 88 год. 

Заочна форма: 108 год. 

 

Індивідуальні завдання 

 

Вид контролю: залік  
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Мета. 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Адвокатура в Україні та 

правових системах інших країн» є формування у студентів сучасного погляду 

на професiю адвоката i її мiсце у забезпеченнi прав та охоронюваних законом 

iнтересiв громадян i юридичних осiб, її значення та роль у побудовi 

демократичної i правової держави; вироблення свiдомого i вiдповiдального 

ставлення до майбутньої професiї; засвоєння принципiв та органiзацiйних 

форм дiяльностi адвокатури та гарантiй адвокатської діяльності, адвокатської 

етики та особливості захисту прав громадян України. 
 

2.2. Завдання. 

Приступаючи до вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура в Україні 

та правових системах інших країн», студенти повинні перш за все зрозуміти 

місце цієї дисципліни в системі інших навчальних дисциплін, встановити 

зв’язок між ними. 

Робота студентів по вивченню дисципліни включає в себе вирішення 

трьох основних завдань: 

1. Вивчення навчальної i спеціальної юридичної літератури. 

2. Аналіз норм законодавства, яке регулює організацію та діяльність 

адвокатури. 

3. Складання проектів процесуальних документів, необхідних для 

реалізації повноважень адвоката.  

 

У результаті вивчення дисципліни “Адвокатура в Україні та правових системах 

інших країн” студенти повинні: 

Засвоїти (знати):  

1. Поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури 

України;  

2. Принципи та органiзацiйнi форми дiяльностi адвокатури в Українi та у 

зарубіжних країнах;  

3. Види адвокатської дiяльностi;  

4. Умови допуску до професії адвоката;  

5. Підстави та порядок притягнення адвоката до юридичної відповідальності;  

6. Етичні засади адвокатської діяльності. 

вміти: 

1. Побудувати захист в кримiнальнiй або представництво у цивiльнiй справi; 
2. Орієнтуватись у рiзних галузях права;  
3. Складати процесуальнi документи; 
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4. Орієнтуватися в системі нормативно-правових актів щодо організації та 

діяльності адвокатури. 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні заняття 

Тема 1. Загальні положення про адвокатуру  

 

Вступ. Предмет та місце курсу в системі суміжних юридичних 

дисциплін. Методи вивчення і завдання курсу. Джерела, система курсу. 

 Поняття адвокатури. Вузьке та широке розуміння терміну 

„адвокатура”. Етимологія терміну „адвокат”. 

Адвокатура України, її роль у забезпеченні прав і свобод людини і 

громадянина. Міжнародно-правові гарантії захисту прав людини. 

Стандарти Ради Європи, ООН, Європейського Союзу. Завдання 

адвокатури України. 

Правовий статус адвокатури України. Принципи адвокатської 

діяльності за міжнародними стандартами та за законодавством України. 

Незалежність, верховенство права, конфіденційність, демократизм, 

гуманізм. 

Загальні положення правового статусу адвоката та 

правозахисника. Розмежування понять „адвокат” та „правозахисник”. 

Відмінність в обсязі прав і відповідальності. Умови набуття статусу 

адвоката та правозахисника. 

Організаційно-правові форми правозахисної діяльності. 

Індивідуальна адвокатська діяльність, адвокатське бюро, адвокатське 

об’єднання. Державна реєстрація адвокатів  та їх об’єднань. Особливості 

реєстрації як платників податків адвокатів та адвокатських об’єднань. 

Державна реєстрація юридичних фірм. Міжнародні юридичні фірми. 

Порівняльна характеристика організаційно-правових форм 

правозахисної діяльності США, держав Європи та України. 

Структура адвокатури України. Єдиний реєстр адвокатів. 

Асоціації, спілки та об’єднання адвокатів, їх завдання. Особливості 

асоціацій адвокатів у різних державах. 

 

Тема 2. Правовий статус адвоката  
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Процес набуття статусу адвоката. Належна освіта адвоката, 

професійна підготовка адвоката. Порядок здачі кваліфікаційного іспиту 

на здобуття свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю. 

Присяга адвоката. Види адвокатської діяльності 

Права адвоката: представництво і захист прав та інтересів 

громадян і юридичних осіб, надання консультацій. Прийняття 

доручення. Відмова від прийняття доручення 

Обов’язки адвоката. Зміст адвокатської таємниці. Відповідальність 

за порушення адвокатської таємниці. Уникнення конфлікту інтересів, 

мирова угода. Інформування клієнта про хід справи. 

Адвокатура як інститут правової системи. Взаємовідносини 

адвокатури з іншими інститутами правової системи. Взаємовідносини 

адвоката з клієнтом 

Гарантії діяльності адвокатів: незалежність адвокатів, охорона 

правової позиції адвоката, рівність прав. Цивільний імунітет. 

Угода про надання юридичної допомоги. Розірвання угоди 

адвокатом, розірвання угоди клієнтом.  

Порядок оплати праці адвоката. Гонорар. Фактори, що беруться до 

уваги при визначенні обгрунтованості суми гонорару. Оплата праці за 

призначенням. 

Відповідальність адвоката: цивільно-правова, кримінальна. 

Дисциплінарні стягнення. 

Припинення та призупинення адвокатської діяльності. 

 

 

Тема 3. Історія адвокатури  

Походження та історичний шлях світової адвокатури. Адвокатура 

та судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Друковані пам'ятки 

видатних адвокатів цих країн щодо адвокатської професії та 

ораторського мистецтва. 

 Історія української адвокатури. Судове представництво в 

Київській Русі у IX - XIII століттях та характерні риси цього 

представництва. 
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Формування професійної адвокатури в Україні, виникнення 

поняття "адвокат". Пам'ятки права XIV - XVI століть. Вимоги щодо осіб, 

які виявили намір займатися адвокатською діяльністю. 

Судова реформа 1864 року в Росії. Де і коли в Україні були 

створені Ради присяжних повірених. Принципи організації та діяльності 

адвокатури у 1864 - 1917 роках. Повноваження Рад присяжних 

повірених. Найбільш відомі адвокати цього періоду. 

Адвокатура України у 1917 - 1922 роках. Організаційні форми 

адвокатської діяльності у цей період. 

Адвокатура України у 1922 - 1931 роках. Керівні органи 

адвокатури та їх повноваження. Судова реформа 1922 року. Нормативні 

акти, що регулювали організацію та діяльність адвокатури України у цей 

період. Хто і як міг набути статус адвоката у ці роки. 

Адвокатура України у період 1931 - 1939 років. Форми діяльності 

адвокатів, правове та фінансове становище об'єднань адвокатів, оплата 

праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів та 

дисциплінарна відповідальність адвокатів. 

Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у 

період 1939 - 1962 років. Правове становище колегій адвокатів та 

організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці адвокатів, 

нормативне регулювання. Дисциплінарна відповідальність адвокатів та 

порядок оскарження дисциплінарних стягнень. 

Правове становище адвокатури України у період 1962 - 1980 років. 

Законодавчі та нормативні акти, що регулювали діяльність адвокатури у 

цей період. Керівні органи колегій адвокатів та їх повноваження. Прийом 

та виключення із колегій адвокатів. 

Адвокатура України у період 1980 - 1990 років. Нормативно- 

правові акти, що регулювали діяльність адвокатури у цей період. 

Створення Спілки адвокатів України. Органи адвокатського 

самоврядування у цей час. 

 

Тема 4. Правовий захист у кримінальному судочинстві 

Поняття терміну «захисник». Правове становище захисника у 

кримінальному процесі. Особи, які можуть бути захисниками. 
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 Основні засади здіснення правового захисту: презумпція 

невинуватості, рівність сторін, змагальність, сприяння захисту. 

Правові підстави участі захисника у дізнанні, попередньому 

слідстві та суді. 

Запрошення захисника, призначення захиcника, зміна захисника, 

відмова від захисника. 

Підстави, що виключають участь особи як захисника. Прийняття 

адвокатом захисту обвинуваченого. Підстави обов’язкової участі 

адвоката у кримінальній справі. 

Взаємовідносини між адвокатом та підзахисним. Вибір та 

побудова позиції захисту. Складання позовної заяви. Участь адвоката у 

слідчих діях. 

Робота адвоката із забезпечення доказами позовних заяв. 

Підготовка до судового засідання. Правовий статус захисника під 

час судового розгляду. Ведення адвокатом допиту в суді підсудного, 

потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів. 

Участь адвоката у касаційному провадженні. Участь адвоката у 

наглядовому провадженні. 

Надання допомоги сторонам на стадії виконання судових рішень. 

 

 

Тема 5. Правовий захист в цивільному судочинстві  

 

Право громадян на звернення до суду і представництво в суді. 

Поняття терміну „представник”. Правові підстави участі правозахисника 

як представника у цивільній справі. Особи, що можуть бути 

представниками в цивільній справі. 

Умови прийняття адвокатом доручення на ведення цивільної 

справи. 

Обставини, що виключають участь адвоката як представника у 

цивільній справі. 

Підготовка адвоката до ведення цивільної справи. Підготовка та 

оформлення позовів. 

Повноваження адвоката по цивільній справі 
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Процесуальна самостійність адвоката 

Підготовка до судового засідання. Правовий статус захисника під 

час судового розгляду. 

Участь адвоката в оскарженні рішень суду, які не набули законної 

сили. Надання правової допомоги в оскарженні рішень суду, які набули 

законної сили. 

 

 

Тема 6. Адвокатська етика 

 

Поняття та предмет етики, історія її розвитку. Формування 

юридичної етики. Поняття адвокатської етики. Джерела адвокатської 

етики. Правила адвокатської етики України. 

Основні поняття адвокатської етики. Принципи адвокатської 

етики: законність, демократизм, гуманізм, компетентність і 

добросовісність, конфіденційність, обмежене рекламування діяльності 

адвокатів. 

Відносини адвоката з клієнтами. Умови неприпустимості 

представництва клієнтів з суперечливими інтересами. 

Етичні питання гонорару адвоката. Етика угоди про надання 

правової допомоги. 

Розірвання угоди про надання правової допомоги. 

Судова етика адвоката. Відносини адвоката з державними 

органами та іншими учасниками процесу. Відносини між адвокатами 

Правове становище кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури. 

 

Тема 7.   Стандарти адвокатської професії 

 

           Поняття стандартів адвокатської професії та їх система. Методики 

та технології застосування адвокатами психологічного впливу.  

     Вплив особистісних якостей адвокатів на ефективність їх професійної 

діяльності. Загальні вимоги до організації роботи та процесуальної 

діяльності адвоката. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Денна форма навчання 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кількість годин  

Лекції 
Семінарські 

заняття 
Самостійна робота 

 

Змістовий модуль 1  

1 
Загальні положення про 

адвокатуру. 
2 2 12 

 

2 
Правовий 

статус адвоката.   4 4 16 

 

3 Історія адвокатури. 2 2 12  

4 

Правовий 

захист у 

кримінальному 

судочинстві 

2 2 12 

 

5 
Правовий захист в 

цивільному судочинстві 2 2 12 

 

6 Адвокатська етика 2 2 12  

7 
Стандарти 

адвокатської 
професії 

2 2 12 
 

 Всього: 16 16 88  
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4.2 Заочна форма навчання 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кількість годин  

Лекції 
Семінарські 

заняття 
Самостійна робота 

 

Змістовий модуль 1  

1 
Загальні положення про 

адвокатуру. 
1 1 15 

 

2 
Правовий 

статус адвоката.   2 2 18 

 

3 Історія адвокатури. - - 15  

4 

Правовий 

захист у 

кримінальному 

судочинстві 

1 1 15 

 

5 

Правовий захист в 

цивільному судочинстві 1 1 15 

 

6 Адвокатська етика 1 - 15  

7 
Стандарти 

адвокатської 
професії 

- 1 15 
 

 Всього: 6 6 108  
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5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Загальні положення про адвокатуру. 

 

1. Поняття адвокатури та її роль у забезпеченні прав і свобод людини і 

громадянина.  
2. Правовий статус адвокатури.  
3. Принципи адвокатської діяльності за законодавством України.  
4. Організаційні форми адвокатської діяльності.  
5. Система адвокатури в Україні. Організація адвокатського самоврядування 

в Європі. 
 

Практичне завдання:  

 

1. З’ясування сутності справи «Про відмову у допуску в участі представника» 

№ 946/8976/19 Провадження № 3/946/59/20 

2. При проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчим був 

запрошений для дачі свідоцьких показань юрисконсульт В. підприємства, 

генеральним директором якого був підозрюваний М.В. відмовився давати 

показання як свідок, посилаючись на те, що він представляє інтереси 

підозрюваного М. як захисник. Чи відповідають вимогам закону дії 

юрисконсульта? Чи поширюється на цю ситуацію дія принципу 

конфіденційності? 

3. Яке практичне наповнення отримують принципи адвокатської діяльності у 

функціональних обов'язках адвоката? 

 

1.  Адвокатура України : Збірник нормативно-правових актів / Г.В. Барабаш, 

Ю.М. Крамаренко, О.С. Тарасенко, С.А. Шалгунова, О.В. Шамара / За заг. ред. 

Шалгунової С.А. – Дніпро : Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, 2020. – 236 с. 

2. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора 

юридичних наук, професора С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2020. 

940 с. 

3. Вільчик Т. Б. Системи безоплатної правової допомоги у країнах 

Європейського Союзу / Т. Б. Вільчик // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. 

– № 4. – С. 414–417.  
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4. Вільчик Т. Міжнародні стандарти адвокатури: проблеми імплементації у 

національну правову систему / Вільчик Т., Святоцька В. // Право України. – 

2019. – № 12. – С. 54–69.  

5. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на 

пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р. 

6. Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: 

принципи та система: Монографія. - Київ: Інтерсервіс, 2017. - 800 с. 

7. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та 

практика, 

що склалась в Україні // http://studies.in.ua/advokatura-ukrainy/3890-organzacyn-

formi-advokatskoyi-dyalnost-zakonodavche-vregulyuvannya-ta-praktika-scho-

sklalas-v-ukrayin.html 

8. Порядок ведення єдиного реєстру адвокатів України // 

https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2020-09-18-poryadki-

83_5f9aaddbc226c.pdf 

9. Руденко М. В. Організаційні форми адвокатської діяльності у країнах 

Європи (Німеччина, Швеція, Австрія) / М. В. Руденко // Форум права. – 2016. 

– № 2. – С. 168–174 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2016_2_27.pdf 

10. Система органів адвокатського самоврядування // https://unba.org.ua/naau  

11. Сітніков А. Дотримання принципу неприпустимості конфлікту інтересів 

як наріжний камінь правил адвокатської етики // Вісник Національної 

асоціації адвокатів України. — 2018. — № 7—8. — С. 14—16 [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/ 

news/visnyky/2018-08-08-v-snik-naau_5b6ac3aa48a71. pdf  

 

 

Тема 2. Правовий статус адвоката.  

 

1. Порядок одержання статусу адвоката. 

2. Права та обов’язки адвоката у професійній діяльності. 

3. Адвокатська таємниця. 

4. Гарантії адвокатської діяльності. 

5. Оплата праці адвоката. 

6. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

7. Правовий статус українського правозахисника за кордоном. 

https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2020-09-18-poryadki-83_5f9aaddbc226c.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2020-09-18-poryadki-83_5f9aaddbc226c.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-%20pdf/FP_index.htm_2016_2_27.pdf
https://unba.org.ua/naau
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Практичне завдання:  

1. До Міністерства юстиції звернувся громадянин К. із проханням видати 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Він є громадянином 

України, має вищу юридичну освіту, пройшов стажування у адвоката, що 

займається приватною практичною діяльністю, протягом двох років. Які ще 

умови висуваються перед громадянином К.? а) скласти кваліфікаційний іспит; 

б) не мати судимості і обмежень дієздатності; в) стажування має бути 

продовжене ще на 4 місяці. Оберіть найбільш правильні відповіді та 

обґрунтуйте їх відповідно до чинного законодавства України. 

2. Адвокат представляв інтереси клієнта в цивільній справі у суді. На 

підтвердження повноважень на надання правової допомоги адвокат надав суду 

ордер, виданий адвокатським бюро. Суддя зазначив, що цього документа 

недостатньо і не допустив адвоката до судового засідання. Чи правомірно 

вчинив суд? 

3. Обвинувачений К. звернувся до адвоката М. з проханням про захист у 

процесі досудового слідства та в суді. Адвокат М. прийняв на себе доручення 

надати юридичну допомогу, але перед судовим засіданням адвокат М. зрозумів, 

що не зможе захистити обвинуваченого К. та відмовився від надання 

юридичної допомоги на підставі того, що він не компетентний у цій справі. 

Чи законна відмова адвоката М.? 

4. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія (КДК) адвокатури прийняла 

рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю адвоката Туркіна О. Н. у зв'язку із грубим порушенням Присяги 

адвоката України та визнання судом адвоката Туркіна О. Н. недієздатним. 

Чи правомірні дії КДК адвокатури? 

Перелічіть випадки, коли адвокатська діяльність може бути припинена, а 

видане свідоцтво анульоване. 

5. До державного підприємства "Оріон" звернувся адвокат Сініцин для 

ознайомлення з необхідними документами і матеріалами, які йому були 

потрібні для виконання доручення. Проте директор державного підприємства 

Суркін відмовив у наданні цих документів і матеріалів, мотивуючи тим, що 

інформація документів є таємною і охороняється законом. 

Чи обгрунтована така відмова? Відповідь обгрунтуйте. 

 

Рекомендовані джерела. 
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1. 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. 

2. Вереша Р.В. Кваліфікаційний адвокатський іспит: навч.-практ. посіб. 2-

ге вид. / Р.В. Вереша, М.В. Павленчик. К.: Алерта, 2019. 462 с.  

3. Вимоги до оформлення скарги, що подається до ВКДКА // 

https://vkdka.org/vimogi-do-oformlennya-skargi-scho-podajetsya-do-vkdka-2019/  

4. Вільчик Т.Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у 

країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія / Т.Б. Вільчик. – 

Харків: Право,– 2015. – 400 с. 

5. Вільчик Т.Б. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності 

у країнах Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. 2018. С. 143-147.  

6. Гарантії адвокатської діяльності: досвід окремих країн Західної Європи // 

http://algiz.legal/garantiї-advokatskoї-diyalnosti-dosvid-okremix-kraїn-zaxidnoї-yevropi/  

7. Дисциплінарна відповідальність адвокатів // 

https://unba.org.ua/disciplinary-responsibility Законодавчі положення 

притягнення адвоката до відповідальності // https://vkdka.org/informatsiya-dlya-

skarzhnikiv/  

8. Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення 

незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. 900 с.  

9. Заборовський В.В. Деякі практичні проблеми реалізації гарантій 

адвокатської діяльності в контексті проведення обшуку відносно адвоката. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 

2018. Вип. 50. Т. 2. С. 152-156. // 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25484/1/Заборовський%20Деякі%

20практичні%20проблеми%20реалізації%20гарантій%20адвокатської%20діял

ьності%20в%20контексті.pdf 

10. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text  

11. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньоі професії: навч. 

посіб.: теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. 

Верховного Суду. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. П. Кучинської, д-ра юрид. 

наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: 

Алерта, 2019. 932 с. 

12. Положення про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю // 

https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2020-11-17-polozhennya-

121_5fc64e07e0a02.pdf  

13. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок 

складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів 

складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні // 

https://vkdka.org/vimogi-do-oformlennya-skargi-scho-podajetsya-do-vkdka-2019/
http://algiz.legal/garantiї-advokatskoї-diyalnosti-dosvid-okremix-kraїn-zaxidnoї-yevropi/
https://unba.org.ua/disciplinary-responsibility
https://vkdka.org/informatsiya-dlya-skarzhnikiv/
https://vkdka.org/informatsiya-dlya-skarzhnikiv/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2020-11-17-polozhennya-121_5fc64e07e0a02.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2020-11-17-polozhennya-121_5fc64e07e0a02.pdf
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https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2016-06-11-poryadok-

150_57c5760c05351.pdf  

14. Постанова від 12.10.2018 у справі №908/1101/17. Режим доступу: 

https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/77397730 

15. Постанова ВП ВС від 5.12.2018 у справі №П/9901/736/18 . Режим 

доступу: https://verdictum.ligazakon.net/document/78378934 

16. Постанова ВП ВС від 6.11.2019 у справі №817/66/16. Режим доступу: 

https://verdictum.ligazakon.net/document/86002019 

17. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких 

питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну 

діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів) // 

https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/2012.12.24-nakaz-

1185.pdf  

18. Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє 

вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.  

 

Тема 3. Історія адвокатури. 

 

1. Адвокатура у Київській Русі 

2. Адвокатура за часів козаччини 

3. Українська адвокатура в період перебування у складі Російської імперії 

4. Українська адвоктура на західноукраїнських землях 

5. Адвокатура в період перебування у складі СРСР 

6. Адвокатура на сучасному етапі 

 

Практичне завдання:  

Рольова гра “Адвокатський фестиваль” 

Гра призначена для поглиблення теоретичної та практичної 

підготовки студентів з питань історії розвитку адвокатури в 

суспільстві. 

Учасники гри: логографи, патрони, прокуратори, оратори, повірені, 

представники, правозаступники, правозахисники — адвокати різних часів і 

народів, експертна рада. 

У грі застосовується бальна система оцінки діяльності учасників (від 0 до 5 

балів). 

https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2016-06-11-poryadok-150_57c5760c05351.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2016-06-11-poryadok-150_57c5760c05351.pdf
https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/77397730
https://verdictum.ligazakon.net/document/78378934
https://verdictum.ligazakon.net/document/86002019
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/2012.12.24-nakaz-1185.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/2012.12.24-nakaz-1185.pdf
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Перший крок: підготовка до гри триває тиждень, під час якої студенти 

досліджують правовий та соціальний статус адвокатів у різні часи та в різних 

країнах. 

Другий крок: гра розпочинається перевіркою готовності учасників. 

Третій крок: студенти здійснюють коротку презентацію свого образу (адвоката 

певної епохи та країни), звертаючи увагу слухачів на переваги та недоліки свого 

правового та соціального статусу. 

Четвертий крок: експертна рада здійснює підсумки, аналізуючи допущені 

студентами помилки чи неточності. 

П'ятий крок: викладач аналізує проведене заняття та оцінює роботу студентів. 

 

Рекомендовані джерела. 

 

1. Адвокатура України (альбом схем): наочн. пос. / колектив авторів за 

загальною редакцією О.В. Косаревської. – Одеса: ОДУВС, 2014. - 202 с.  

2. 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.  

3. Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. 

ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової.– Одеса : Фенікс, 2016. – 424 с. – Режим 

доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/  

4. Бірюкова А. М. Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель 

у контексті процесів глобалізації: автореферат на здобуття наукового 28 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.10. Київ: Київський 

національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2019. 40 с. С. 12.  

5. Вільчик Т.Б. Адвокатура України в контексті європейської правової 

реформи. ХІХ Науково-практична конференція «Адвокатура України: минуле, 

сучасне та майбутнє». Національний університет «Одеська юридична 

академія», Одеса. 15 листопада 2019 року. С. 35-41.  

6. Заборовський В. Правовий статус адвоката в умовах становлення 

громадянського суспільства та правової держави в Україні / В. Заборовский. 

Дис. докт юрид наук.12.00.12. – Київ – 2017. – 577 С. - с. 124.  
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7. Макарчук В.С. Історія світової та вітчизняної адвокатури: навч. посіб. / В. 

С. Макарчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Міжнар. асоц. істориків права. - 

2-е вид., випр. і допов. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 307 c. 

8. Переверза І. М. Загальнотеоретичні підходи до моделювання адвокатської 

діяльності: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2016. 240 с. 

9. Проект "Історія адвокатури України"// [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.facebook.com/history.advocacy.ukraine?ref=aymt_homepage

_panel  

10. Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник / Д. П. Фіолевський. – К. : 

Правова єдність, 2014. – С. 624.  

 

 

Тема 4. Правовий захист у кримінальному судочинстві 

 

1. Конституційне право громадян на правовий захист. 

2. Основні засади здійснення правового захисту. 

3. Правові підстави участі захисника у кримінальному процесі. 

4. Правова позиція захисника. Взаємовідносини з підзахисним. 

5. Права та обов’язки захисника на стадіях попереднього 

слідства, судового розгляду в першій, апеляційній та касаційній 

інстанціях. 

Практичне завдання:  

1. Щодо Іванова М. М. було порушено кримінальну справу, в якій його 

визнано підозрюваним у вчиненні злочину. У зв'язку з цим він заявив 

клопотання про допуск захисником його прав працівника приватної 

юридичної фірми, яка має право на здійснення представництва 

громадян за їхнім дорученням у кримінальних справах. Слідчим 

міліції було відмовлено у задоволенні клопотання з тих мотивів, що 

працівник цієї фірми не має свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  

 Дайте відповіді на такі запитання: 1. Хто може бути допущений до 

участі у справі як захисник? Які документи повинні бути подані 

особою, яку запросили захищати інтереси підозрюваного? Які 

обставини можуть бути підставою відмови допуску адвоката до участі 



18 

 

у справі як захисника? 2. Які процесуальні права має підозрюваний? 

3. Чи були порушені певні конституційні та кримінально-

процесуальні права підозрюваного діями слідчого міліції? Які саме?  

2. Щодо бізнесмена Степанова К. В. було порушено кримінальну 

справу за статтею, яка передбачала санкцію позбавлення волі довічно. 

Після винесення постанови про притягнення до участі Степанова К. 

В. у справі як обвинуваченого, слідчий оголосив йому права та його 

обов'язки. Степанов К. В. почав вимагати призначення йому захисника 

за рахунок держави. Слідчий відмовив йому на тій підставі, що 

довідка про отримані доходи за останній рік свідчить про те, що 

Степанов К. В. – мільйонер, тому захисника повинен запросити і 

оплатити самостійно. Через два дні слідчому було подане клопотання 

про допуск до участі у справі Смика Л.Ю. як захисника Степанова 

К.В. У клопотанні також містилася вимога про надання побачення із 

захисником. Дане клопотання слідчий розглядав три дні, а за цей час 

проводив допити з Степановим К.В. Через деякий час слідчий заявив, 

що розслідування справи завершено, тому що він має докази вини 

Степанов К.В. Було виявлено, що перше побачення захисника із 

підзахисним знімалося прихованою камерою, якою було зафіксовано, 

як Степанов К.В. розказує про вчинений злочин.  

Дайте відповіді на такі запитання: 1. Які конституційні права 

Степанов К.В. було порушено? 2. У яких випадках участь захисника є 

обов'язковою? 3. Чи були в діях слідчого порушення чинного 

законодавства? 4. Що у таких випадках слід зробити захиснику?  

3. Борщов Ю.Т. був запрошений дружиною Іванова В.В. як його 

захисник. З моменту укладення угоди про надання адвокатських 

послуг як захисника Борщов вчинив такі дії: а) подав клопотання 

слідчому про допуск його як захисника до участі у справі та 

клопотання про надання йому побачення з підзахисним; б) до 

клопотання додав свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю; в) почав розшукувати свідків скоєння злочину та брати у 

них пояснення; г) почав посилати запити в різні установи про надання 

відомостей про осіб, які відомі у даній кримінальній справі (свідків, 

потерпілого, експертів) з метою знайдення на них компрометуючих 

фактів.  
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Дайте відповіді на такі запитання: 1. Хто може бути визнаний 

захисником? 2. Що зобов'язаний зробити захисник після укладення 

угоди про надання адвокатських послуг? 3. Які порушення вчинив 

захисник? 4. Чи братимуться до уваги пояснення свідків, які захисник 

відібрав до винесення постанови про допуск його до участі у справі 

як захисника? 5. Які права та обов'язки має захисник на досудовому 

слідстві?  

 

 

 

 

Рекомендовані джерела. 

 

1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 

05.07.2012 № 5076-VI (електронний ресурс) режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.  

10. Погорецький М. А. Адвокатура України : підручник / М. А. 

Погорецький, О. Г. Яновська. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 368 с.  

11. 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.  

12. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. 

доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса 

С.Я.: КНТ, 2020. 940 с. 

2. Правила адвокатської етики / Затверджені Звітно-виборним 

з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року 

(електронний ресурс) режим доступу: 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09-

pravila2017_596f00dda53cd.pdf. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 

4. Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову 

практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій 

процесуального законодавства щодо обрання, продовження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» від 19.12.2014 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html 

5. Несінов О. Н. Складові успіху у кримінальному процесі / О. М. 

Несінов. – Харків: ТОВ “Видавництво “Права людини””, 2018. – 292 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09-pravila2017_596f00dda53cd.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09-pravila2017_596f00dda53cd.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
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с.В. В. Процесуальні права учасників міжнародних збройних 

конфліктів у міжнародних кримінальних судах : монографія / В. В. 

Гутник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 36-39 

6. Скрябін О. М. Участь захисника у окремих кримінальних 

провадженнях: монографія / О. М. Скрябін. – Запоріжжя: Просвіта, 

2017. – 380 с.  

7. Основи адвокатури та адвокатської діяльності (Навч. посібник для 

підготовки до комплексного іспиту) / І. Назаров, Т. Вільчик, О. 

Овчаренко.- Харків. Право – 2019. – 351 С.  

8. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньоі професії: 

навч. посіб.: теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. 

прав. позиц. Верховного Суду. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. П. 

Кучинської, д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. 

наук, проф. О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 932 с. 

9. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката: моногр. / 

Л. Д. Удалова, С. Л. Савицька. – Київ: КНТ,2014. – 170 с.  

Тема 5. Правовий захист в цивільному судочинстві. 

 

1. Правові підстави участі адвоката як представника у цивільній справі. 

2. Підготовка до ведення цивільної справи. 

3. Вироблення правової позиції. Колізія правової позиції представника і 

довірителя. 

4. Права та обов’язки представника в цивільному процесі. 

5. Надання правової допомоги в оскарженні судового рішення. Захист і 

представництво в апеляційній та касаційній інстанціях. 

Практичне завдання. 

1. Громадянка Семенчук уклала угоду з адвокатом Петренком на 

представлення її інтересів в апеляційній інстанції у цивільній справі, 

у якій вона виступала позивачем. Адвокат з'явився у судове 

засіданням разом із своєю клієнткою, підтвердивши свої 

повноваження представника ордером і посвідченням. Однак судова 

колегія заборонила виступати адвокатові з поясненнями по суті 

справи та поставити запитання учасникам судового засідання, 

пославшись на те, що адвокат бере участь  у процесі на підставі 

ордера, а не довіреності і тому має лише право виступати у судових 

дебатах. Оцініть дії суду та запропонуйте можливі варіанти поведінки 

адвоката за такої процесуальної ситуації. 
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2. У справі про поділ спадкового майна адвокат Петренко І.В. 

представляє в суді інтереси позивачки Золотарьової О.М. Під час 

судового засідання адвокат заявив клопотання про затвердження 

мирової угоди, сторонами в якій виступав він та відповідач. Суд 

відмовив у задоволенні клопотання, оскільки, на його думку, такий 

важливий крок має право здійснити лише особисто позивачка, а не її 

адвокат-представник. Чи має право адвокат укладати мирову угоду? 

Чим підтверджуються його повноваження? (Відповідь має бути 

обґрунтована посиланням на статті чинного цивільного 

процесуального законодавства України). Завдання: Визначте, яким 

документом підтверджуються повноваження адвоката, та складіть 

його.  

3. До адвоката звернувся громадянин Я. (відповідач) з проханням про 

відвід судді П. громадянин Я. з’ясував, що суддя П. перебуває у 

близьких стосунках з позивачкою, зустрічається з нею поза судом, 

тому у нього є побоювання з приводу того, що суд винесене 

упереджене та незаконне рішення у справі. Завдання: підготуйте 

заяву про відвід судді.  

 

Рекомендовані джерела. 

 

1. Адвокатура України : Збірник нормативно-правових актів / Г.В. Барабаш, 

Ю.М. Крамаренко, О.С. Тарасенко, С.А. Шалгунова, О.В. Шамара / За заг. ред. 

Шалгунової С.А. – Дніпро : Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, 2020. – 236 с. 

2. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора 

юридичних наук, професора С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2020. 

940 с. 

3. 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. 

4. Вільчик Т.Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у 

країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія / Т.Б. Вільчик. – 

Харків: Право, 2015. – 400 с. 

5. Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення 

незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. 900 с. 
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6. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 

№ 5076-VI (електронний ресурс) режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.  

7. Захарова О.С. Практика застосування законодавства в цивільному 

судочинстві України // Юрінком інтер. 2018. 1080 с. 

8. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи: методичні поради./ Я.П. Зейкан. – 

Х., 2012. – 688с. (Бібл-ка "АО "ЧіП").  

9. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньоі професії: навч. 

посіб.: теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. 

Верховного Суду. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. П. Кучинської, д-ра юрид. 

наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: 

Алерта, 2019. 932 с. 

10. Основи адвокатури та адвокатської діяльності (Навч. посібник для 

підготовки до комплексного іспиту) / І. Назаров, Т. Вільчик, О. Овчаренко.- 

Харків. Право – 2019. – 351 С.  

11. Пєтков С. Книга Настільна книга адвоката. Участь адвоката в цивільному 

судочинстві. Законодавство, постанови пленуму, узагальнення судової 

практики, інформаційні листи // Центр навчальної літератури. 2019. 488с.  

12. Пєтков С.В.,Журавльов Д.В.,Дрозд О.Ю., Дрозд В.Г. Зразки процесуальних 

документів у цивільному судочинстві: заяви, скарги, клопотання, відзиви // 

ЦУЛ. 2020. 264 с. 

13. Погорецький М. А. Адвокатура України : підручник / М. А. Погорецький, 

О. Г. Яновська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 368 с.  ICC doc.:  ICC-BD/05-

01-09, 23 April 2009, available at http://icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FFF97111-ECD6-

40B5-9CDA-792BCBE1E695/280253/ICCBD050109ENG.pdf 

14. Цивільний процесуальний кодекс України // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text  

 

 

Тема 6.  Адвокатська етика 

 

1. Правила адвокатської етики України. 

2. Міжнародні принципи етики юристів. 

3. Відносини адвоката з клієнтами. 

4. Відносини адвоката з державними органами, судом та іншими учасниками 

процесу. 

5. Відносини між адвокатами. 

6. Правила професійної етики юристів і дисциплінарна практика. Досвід 

України та іноземних держав. 
  

Практичне завдання: 

https://jurkniga.ua/autor/pietkov-s-v/
https://jurkniga.ua/autor/zhuravlov-d-v/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-o-iu/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-v-g/
http://icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FFF97111-ECD6-40B5-9CDA-792BCBE1E695/280253/ICCBD050109ENG.pdf
http://icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FFF97111-ECD6-40B5-9CDA-792BCBE1E695/280253/ICCBD050109ENG.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
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1. Яка фраза є неприпустимою у рекламі адвокатського бюро: 

-«Тут працюють досвідчені фахівці» 

- «100% успіху у вирішенні Ваших проблем» 

- «Ми дамо відповідь на всі Ваші запитання» 

2.Основним принципом адвокатської етики не може бути: 

-Компетентність та добросовісність 

-Дотримання законності 

- Домінантність власних інтересів 

-Конфіденційність  

3. Один із принципів адвокатської етики – незалежність – передбачає 

незалежність від: 

- Позиції клієнта 

- Вимог закону 

- Особистих інтересів 

4.  Поради, свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень, 

адвокат: 

-Не може давати своєму клієнтові 

-Може давати, якщо цього потребують інтереси клієнта 

-Може давати, дотримуючись принципу конфіденційності 

5. У межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй 

професійній діяльності виходити з переваги: 

- Інтересів клієнтів 

- Інтересів законних представників клієнтів 

- Інтересів адвокатського об'єднання   

6.Правила адвокатської етики не врегульовують: 

-Професійні відносини адвоката з іншими особами 

- Особисті відносини адвоката з іншими особами 

7. Громадські відносини адвоката з іншими особами 

-Дотримання адвокатом принципу конфіденційності є вимогою лише: 

-Етичною 
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-Законодавчою 

 -Законодавчою та етичною 

 

Рекомендовані джерела. 
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Тема 7. Стандарти адвокатської професії 

 

1. Поняття стандартів адвокатської професії та їх система.  

2. Методики та технології застосування адвокатами психологічного 

впливу. 

3. Вплив особистісних якостей адвокатів на ефективність їх 

професійної діяльності.  

4. Загальні вимоги до організації роботи та процесуальної діяльності 

адвоката. 
 

Практичне завдання: 

1.Уряди країн повинні забезпечувати адвокатам при здійсненні ними їх 

професійних функцій: 

 Достатній рівень оплати послуг адвокатів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_835
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0003418-12/print/sp:side
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 Відсутність покарання 

 Відсутність контролю з боку держави 

2.Професійні асоціації адвокатів і навчальні інститути мають 

забезпечити, щоб адвокати отримали: 

 Відповідну освіту 

 Безкоштовні приміщення 

 Льготні умови оподаткування 

3. Адвокат завжди повинен щодо інтересів свого клієнта бути: 

 Справедливим 

 Наполегливим 

 Лояльним 

4.Суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у визнанні 

права адвоката, який має допуск до практики, представляти інтереси 

свого клієнта, якщо цей адвокат не був: 

 Дискваліфікований відповідно до національного права 

 Обраний до органів адвокатського самоврядування 

 Залучений на безоплатній основі 

5. Адвокатам має бути надано право формувати: 

 Професійні партії 

 Самоврядні асоціації 

 Відокремлені філіали 
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6. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (не передбачені навантаженням) 

 

7. ТЕМАТИКА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 

ЗАВДАННЯ 

 
1. Історичні передумови виникнення адвокатури 

2. Видатні адвокати — їх життя та діяльність 

3. Європейські стандарти організації адвокатури 

4. Організація роботи органів адвокатського самоврядування 

5. статус іноземних адвокатів в Україні 

6. Історичний генезис гонорарної практики адвокатів 

7.Міжнародні етичні норми адвокатської діяльності 

8. Законодавство про адвокатуру країн світу 

9. Імплементація міжнародно-правових засад діяльності адвокатури до 

національного законодавства 

10. Особливості роботи адвоката з позивачем і відповідачем у процесі 

підготовки та розгляду цивільної справи в суді 

11. Судові промови адвокатів  
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8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Свобода адвокатської професії - гарант забезпечення прав і свобод 

особи. 

2. Законодавство про адвокатську діяльність. 

3. Зародження адвокатської професії в зарубіжних країнах. 

4. Зародження адвокатської професії в Україні. 

5. Поняття та завдання адвокатури  в Україні. 

6. Принципи діяльності адвокатури. 

7. Спілки та асоціації адвокатів. 

8. Організаційні форми діяльності адвокатури. 

9. Вимоги, що пред’являються до осіб, які мають намір займатися 

адвокатською діяльністю. Вимоги до помічника адвоката. 

10. Види адвокатської діяльності. 

11. Професійні права адвоката. 

12. Професійні обов’язки адвоката. 

13. Поняття адвокатської таємниці. 

14. Гарантії адвокатської діяльності. 

15. Порядок оплати праці адвоката та його помічника. 

16. Регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. 

17. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. 

18. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

19. Припинення адвокатської діяльності. 

20. Значення правил адвокатської етики. 

21. Принципи адвокатської етики. 

22. Відносини адвоката з клієнтами. 

23. Відносини адвоката з державними органами – судом та іншими учасниками 

процесу. 

24. Відносини між адвокатами 
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25. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики. 

26. Конституційний принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, 

підсудному права на захист. 

27. Адвокат - захисник у кримінальномупроцесі. Документи, які 

підтверджують його повноваження. 

28. Обов’язкова участь захисника у кримінальномупроцесі. 

29. Порядок запрошення та призначення захисника. 

30. Відмова від захисника та його заміна. 

31. Права та обов’язки захисника. 

32. Формування правової позиції захисника у кримінальній справі. 

33. Участь захисника на стадії досудового слідства та дізнання. 

34. Обов’язкова участь захисника у кримінальній справі 

35. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного 

відповідача. 

36. Форма участі представника в цивільному процесі 

37. Складання адвокатом позовної заяви та інших документів. 

38. Права та обов’язки представника позивача, відповідача під час судового 

розгляду цивільної справи. 

39. Участь адвоката у досудовому врегулюванні господарських спорів.  

40. Участь адвоката при вирішенні господарських спорів судами першої 

інстанції. 

41. Апеляційне оскарження адвокатом судового рішення. Форма та зміст 

апеляції. 

42. Участь адвоката під час розгляду справи судом апеляційної інстанції.  

43. Касаційне оскарження адвокатом судового рішення. Форма та зміст 

касаційної скарги. 

44. Участь адвоката у розгляді справи судом касаційної інстанції. 

45. Оскарження адвокатом судового рішення в порядку виключного 

провадження,  за винятковими та нововиявленими обставинами. 
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9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення дисципліни “Адвокатура в Україні та правових системах 

інших країн” здійснюється під час проведення лекцій, семінарських 

занять, підготовки індивідуальних завдань, виконання наукових робіт під 

керівництвом викладача та самостійної роботи.  

При вивченні дисципліни застосовуються загальнонаукові методи 

теоретичного та емпіричного дослідження; формально-юридичний, 

історико-правовий, порівняльно-правовий методи; методики оцінки, 

прогнозування, аналізу даних; технології пошуку й обробки інформації. 

 

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

В процесі вивчення дисципліни “Адвокатура в Україні та правових 

системах інших країн” використовуються такі методи оцінювання 

навчальної роботи студента: 

- поточне опитування; 

- підсумкова робота по змістовому модулю; 

- оцінювання виконання ІНДЗ (за наявності); 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Адвокатура в 

Україні та правових системах інших країн” визначається як середньозважена 

величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:  

 

Модуль 1 

(поточне опитування) 

 

Підсумкова 

робота 

Разом (%) 

Змістовий модуль 1 

Т1+Т2+Т3+Т4+Т5 

Т6+Т7+Т8+Т9 
  

60 40 100 
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Шкала оцінювання: 

 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

 

 

 

Зараховано 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

81-89 
Добре 

В (дуже добре) 

71-80 С (добре) 

61-70 
Задовільно 

D (задовільно) 

51-60 E (достатньо) 

0-50 

незадовільно 

FX 

(незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 

 

 

Не 

зараховано 

0-25 

F (незадовільно 

з обов’язковим 

повторним 

курсом) 
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основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і 
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http://zakon2.rada. gov.ua/laws 
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	1. Щодо Іванова М. М. було порушено кримінальну справу, в якій його визнано підозрюваним у вчиненні злочину. У зв'язку з цим він заявив клопотання про допуск захисником його прав працівника приватної юридичної фірми, яка має право на здійснення предст...
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	2. Щодо бізнесмена Степанова К. В. було порушено кримінальну справу за статтею, яка передбачала санкцію позбавлення волі довічно. Після винесення постанови про притягнення до участі Степанова К. В. у справі як обвинуваченого, слідчий оголосив йому пра...
	Дайте відповіді на такі запитання: 1. Які конституційні права Степанов К.В. було порушено? 2. У яких випадках участь захисника є обов'язковою? 3. Чи були в діях слідчого порушення чинного законодавства? 4. Що у таких випадках слід зробити захиснику?
	3. Борщов Ю.Т. був запрошений дружиною Іванова В.В. як його захисник. З моменту укладення угоди про надання адвокатських послуг як захисника Борщов вчинив такі дії: а) подав клопотання слідчому про допуск його як захисника до участі у справі та клопот...
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