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Адвокатура в Україні та правових системах інших країн 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. А 368 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра європейського права 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Утко-Масляник Юлія Мирославівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

Yulia.Utko-Maslanik@lnu.edu.ua 

тел.032-23-94-199 (кафедра європейського права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щосереди: 15.00-16.00 год. (кафедра європейського права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 307 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Адвокатура в Україні та правових системах інших країн» 

є нормативною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої 

програми «Міжнародне право», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 

4 кредитів ECTS (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання 

щодо основ діяльності адвокатури. Розширення та поглиблення знань 

студентів щодо порядку набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю, професійних прав та обов’язків адвоката; основ взаємодії 

адвоката і клієнта, гарантій та видів адвокатської діяльності, положення 

про дисциплінарну відповідальність адвоката, у тому числі основ 

діяльності адвоката у різних видах судочинства. 

Мета дисципліни 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 
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професiї; засвоєння принципiв та органiзацiйних форм дiяльностi 

адвокатури та гарантiй адвокатської діяльності, адвокатської етики та 

особливості захисту прав громадян України. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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. 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/ 

5. Вільчик Т. Б. Професія адвоката в умовах глобалізації / Т. Б. Вільчик 

// Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку : ІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф., 17 груд. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 35–41. 

6. Вільчик Т. Міжнародні стандарти адвокатури: проблеми 

імплементації у національну правову систему / Вільчик Т., Святоцька 

В. // Право України. – 2019. – № 12. – С. 54–69. 

7. 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. 

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

становлення незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: 

Видавничий дім «Гельветика», 2017. 900 с. 

9. Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в 

Україні: принципи та система: Монографія. - Київ: Інтерсервіс, 2017. - 

800 с. 

10. 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. 

11. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: 

практ. част. : навч. посіб., 2-ге видан. зі змін. і доповн. За ред. докт. 

юрид. наук, проф. О.П. Кучинської, докт. юрид. наук, проф. М.А. 

Погорецького, докт. юрид. наук, проф. О.Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 

220 с. 

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

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

13. Основи адвокатури та адвокатської діяльності (Навч. посібник 

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

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



14. Пєтков С. Книга Настільна книга адвоката. Участь адвоката в 

цивільному судочинстві. Законодавство, постанови пленуму, 

узагальнення судової практики, інформаційні листи // Центр навчальної 

літератури. 2019. 488с. 

15. Пєтков С. Книга Настільна. книга адвоката. Участь адвоката в 

цивільному судочинстві. Законодавство, постанови пленуму, 

узагальнення судової практики, інформаційні листи // Центр навчальної 

літератури. 2019. 488с. Основи адвокатури та адвокатської діяльності 

(Навч. посібник для підготовки до комплексного іспиту) / І. Назаров, Т. 

Вільчик, О. Овчаренко.- Харків. Право – 2019. – 351 с. 

16. 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. 

17. Руденко М. В. Організаціин̆і форми адвокатської діяльності у 

країнах Європи (Німеччина, Швеція, Австрія) / М. В. Руденко // Форум 

права. – 2016. – № 2. – С. 168–174 [Електроннии ̆ ресурс]. – Режим 

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

18. Святоцька В. Стандарти адвокатури // Вісник На- ціональної 

асоціації адвокатів України. — 2017. — № 6. — С. 6—11 [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http:// 

unba.org.ua/assets/uploads/news/advocatura/2017-06-14-ad 

vokatura_59413a646 7ad7.pdf 

19. 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 

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

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

2017. – 380 с.   

Обсяг курсу  

4 кредити ЄКТС ( 120 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 16 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 88 год. 

Заочна форма навчання:лекції - 6 год., семінарські заняття - 6 год., 

самостійна робота - 108 год. 

Результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

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; 
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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; 

4. Орієнтуватися в системі нормативно-правових актів щодо 

організації та діяльності адвокатури. 

Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового 

життя закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні ризики 

ПРН 6. Здійснювати юридичне представництво клієнта в національних 

та міжнародних судах, міжнародних комерційних арбітражах, органах 

державної влади та місцевого самоврядування. 

ПРН 10. Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації норм 

міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових організацій, 

рішень міжнародних судів у національний правопорядок. 

ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців і 

нефахівців. 

 

Формат курсу Очний / заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Загальні положення про адвокатуру 

Тема 2. Правовий статус адвоката 

Тема 3. Історія адвокатури 

Тема 4. Правовий захист у кримінальному судочинстві 

Тема 5. Правовий захист в цивільному судочинстві 

Тема 6. Адвокатська етика 

Тема 7. Стандарти адвокатської професії 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсу 

порівняльне конституційне право, порівняльне цивільне право, 

порівняльне кримінальне право, порівняльне адміністративне право, 

порівняльний цивільний та кримінальний процес, основи права 

Європейського Союзу достатніх для сприйняття категоріального апарату 

курсу, розуміння джерел права. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 



під час викладання 

курсу 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 60%; 

• підсумкова модульна робота 40%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових робіт 

(модульна робота, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


