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1. Опис кредитного модуля 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Назва: «Адокатура» 

Цикл: професійної підготовки 

Статус: вибіркова 

Семестр: 8 

Кількість кредитів (годин): 90  

Індивідуальне завдання:  

Вид семестрового контролю: залік. 

 Форма семестрового контролю: усний /індивідуальне завдання/ тестування/ 

комбінований 

Передумови для вивчення дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Конституційне право», «Судові та правоохоронні органи України», 

«Господарський процес», «Цивільне процесуальне право», «Кримінальне-

процесуальне право», «Адміністративне процесуальне право». 

Мова викладання: українська. 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки 

 

Розподіл навчального часу 

 

Форма 

навчання 

Аудиторні заняття Самостійна 

робота 

студентів Лекції 
Семінарські 

заняття 
Лабораторні 

Заняття години заняття години заняття години години 

Денна 12 24 12 24 0 0 48 

 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 

здатність визначається об'єктивністю подальшого зміцнення правових засад 

забезпечення захисту конституційних прав громадян, суворого і неухильного 

дотримання чинного законодавства України, формуванням у студентів 

систематизованих знань про адвокатську діяльність, виробленням у них вміння 

користуватися нормативно-правовими актами у зв'язку з наданням громадянам 
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правової допомоги, дбайливого ставлення до інтересів суспільства і держави, прав 

і свобод громадян. 

Поглиблене вивчення курсу «Адвокатура» дозволяє студентам одержати 

основи професійних знань у цьому виді юридичної діяльності, належним чином 

орієнтуватися та застосовувати діюче законодавство України при здійсненні 

професійних обов'язків, сприяє виробленню у майбутніх правознавців навичок у 

використанні передбачених законом засобів і способів захисту конституційних 

прав громадян при наданні різних видів кваліфікованої правової допомоги. 

 Одним з важливих механізмів захисту прав і свобод людини в усьому світі 

протягом тисячоліть була і є адвокатура. Ставлення до адвокатури в державі, 

становище цього правозахисного інституту, надійність гарантій адвокатської 

діяльності свідчать про демократичність самої держави. 

Конституція України проголошує право кожного на правову допомогу і 

гарантує його здійснення, покладаючи на адвокатуру як одну із конституційних 

гарантій забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової 

допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах. Низка 

законодавчих актів стосовно здійснення адвокатської діяльності в Україні, 

організації адвокатури, порядку надання різних видів правової допомоги, 

професійних прав адвоката створює належні умови для доступності правової 

допомоги, сприяє виконанню адвокатами свого професійного обов'язку. 

Українські адвокати виконують значну роботу по захисту прав громадян, 

сприяють здійсненню правосуддя і належному функціонуванню правової 

системи. 

2.2. Основні завдання кредитного модуля.  

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 

засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання:  

- особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права; 

- прав та обов’язків адвоката; 
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- гарантій адвокатської діяльності; 

- загальних положень адвокатури; 

- правил двокатської етики; 

- участі адвоката у кримінальному процесі; 

- участі адвоката у цивільному процесі; 

- участі адвоката в адміністративному провадженні; 

- надання правової допомоги юридичним особам; 

- правил ведення адвокатського досье. 

уміння:  

- реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

- зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства; 

- правильно тлумачити положення норм Конституції України, чинного 

законодавства щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги, а також правового статусу адвокатів; 

- орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює адвокатську 

діяльність в Україні, у тому числі на підставі міжнародно-правових актів; 

- правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що встановлюють 

порядок діяльності адвокатури в Україні; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

- аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

- системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

досвід: 

- застосування основних положень професійної діяльності адвоката на 

практиці у виробі правових засобів для вирішення складних життєвих 

проблем, які виникають у громадян; 

- орієнтуватися в нормативно-правових джерелах і застосовувати 

відповідні з них для досягнення позитивних результатів правозахисної 

роботи. 
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3. Структура кредитного модуля 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всьо

го 

у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарсь

кі) 

Лабораторні 

(комп’ютерни

й практикум) 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1Організація та діяльність адвокатури в Україні 

Тема 1. Загальні положення 

про  адвокатуру. 
4 2 2 - 4 

Тема 2. Правові основи  

функціонування інституту 

адвокатури в Україні. 
4 2 2 - 4 

Тема 3. Організація та роль 

органів адвокатського 

самоврядування 

4 2 2 - 4 

Тема 4. Особливості набуття 

статусу адвоката в Україні 
4 2 2 - 4 

Тема 5. Правила адвокатської 

етики. 
4 2 2 - 4 

Тема 6. Дисциплінарне 

провадження відносно 

адвоката 

4 2 2 - 4 

Тема 7. Види адвокатської 

діяльності. 
4 2 2 - 4 

Тема 8. Договір про надання 

правової допомоги. 
4 2 2 - 4 

Тема 9. Адвокатське досьє. 

Ордер. 
4 2 2 - 4 

Тема 10. Особливості надання 

правової консультації. 

Адвокатський запит. 

4 2 2 - 4 

Тема 11. Гонорар адвоката.  4 2 2 - 4 

Тема 12. Особливості 

здійснення адвокатської 

діяльності у різних видах 

судочинства. 

4 2 2 - 4 

Залік 2     

Всього годин  48 24 24  48 
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4. Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Лекція 1.  Загальні положення про адвокатуру.  

 

Мета функціонування інституту.  

Понятття адвокат. 

Завдання та принципи адвокатської діяльості.  

 

Завдання на СРС: 

• Історія адвоктури 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

2 

Лекція 2. Правові основи функціонування інституту адвокатури 

в Україні 

 

Конституційні основи функціонування інституту адвокатури в 

Україні. 

Законодавчі джерела функціонування інституту адвокатури в Україні. 

Інші нормативно-правові акти, що регулюють функціонування 

інституту адвокатури в Україні. 

 

Завдання на СРС: 

• Основні положення про роль адвокатів.  

 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 
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3 

Лекція 3. Організація та роль органів адвокатського 

самоврядування 

Засади адвокатського самоврядування. Завдання адвокатського 

самоврядування. Конференція адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. З’їзд адвокатів 

України. Рада адвокатів України. Національна асоціація адвокатів 

України. 

 

Завдання на СРС: 

Інші органи адвокатського самоврядування . 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство:  

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

4 

Лекція 4. Особливості набуття статусу адвоката в Україні 

Вимоги до особи, що бажає стати адвокатом 

Допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит. 

Стажування. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, 

посвідчення адвоката України. Єдиний реєстр адвокатів України. 

 

Завдання на СРС: 

• Скорочена прдцедура набуття статусу адовката. 

 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 
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5 

Лекція 5. Правила адвокатської етики. 

 

Етичні правила поведінки адвоката при здійсненні професійної 

діяльності:  

- етичні вимоги до адвоката; 

- етичні правила поведінки адвоката з клієнтом; 

- етичні аспекти відносин адвоката з колегами; 

- етика поведінки адвоката у правовідносинах з державними органами; 

- етичні засади розповсюдження інформації про надання юридичних 

послуг. 

Завдання на СРС: 

• Правила адвокатської етики.  

• Етичні аспекти надання правової допомоги недієздатним (обмежено, 

частково дієздатним), малозабезпеченим громадянам. 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство: 

1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

6 Лекція 6. Дисциплінарне провадження відносно адвоката 

 

Органи, що уповноважені здійснювати дисциплінарне провадження відносно 

адвоката. 

Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Види дисциплінарних стягнень. 

 

Завдання на СРС: 

• Особливості оскарження рішень про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство:  

1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 
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7 

Лекція 7. Види адвокатської діяльності 

 

Надання правової інформації, консультацій. Захист прав, свобод і 

законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, виправданого. Представництво інтересів фізичних і 

юридичних осіб у судах під час здійснення судочинства. 

 

Завдання на СРС: 

• Інші види адвокатської діяльності. 

 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

8 

Лекція 8. Договір про надання правової допомоги. 

 

Основні засади прийняття доручення клієнта адвокатом згідно з 

Правилами адвокатської етики. 

Поняття, форма, зміст угоди про надання правової допомоги. 

Випадки розірвання угоди про надання правової допомоги відповідно 

до Правил адвокатської етики. 

 

Завдання на СРС: 

• Обов'язки адвоката при розірванні угоди про надання правової 

допомоги. 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

1. Конституція України від 28.06.1996 (ст. 59). 

2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 



11 

9. Лекція 9. Адвокатське досьє. Ордер. 

 

Особливості ведення адвокатського досьє. Мета, завдання досьє. 

Документи, що посвідчують повноваження адвоката. 

Вимоги до ордера. Особливості заповнення ордера 

 

Завдання на СРС: 

 

• Довіреність , як документ, що посвідчує повноваження адвоката. 

 

Література: 

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

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

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

10. 
Лекція 10. Особливості надання правової консультації. 

Адвокатський запит. 

Види правової консультацій. Фіксація надання правової консультації. 

Вимоги до правової консультації. 

Вимоги до адвокатського запиту. Відповідь на адвокатський запит. 

Відповіальність за не надання відповіді на адвокатський запит. 

Завдання на СРС: 

• Скласти адвокатський запит. 

Література: 

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

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

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

11 Лекція 11. Гонорар адвоката. 

 

Форми гонорару. Особливості договору про надання правової 

допомоги щодо гонорару.  

Особливості стягнення гонорару  з іншої сторони судового процесу. 

 

Завдання на СРС: 

• Дослідити судову практику щодо питання реалізації права 
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адвоката на винагороду. 

 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

12. 
Лекція 12. Особливості здійснення адвокатської діяльності у 

різних видах судочинства. 

Особливості здійснення адвокатом захисту у кримінальному та 

адміністративному судочинстві. 

Особливості представництва інтересів в цивльному та 

господарському соудочинствах. 

 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509 

 

 

5. Семінарські заняття 

Основні завдання циклу семінарських занять. 

На семінарі студенти закріплюють здобуті на лекції та під час 

самопідготовки теоретичні знання. На розгляд аудиторних занять виносяться 

проблеми, що потребують поглибленого вивчення. Планами семінарських 

занять передбачено розгляд усіх тем курсу, рекомендується література до їх 
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вивчення. Готуючись до заняття, необхідно переглянути свої конспекти 

лекцій з відповідної теми, а також вивчити новітні законодавчі акти та наукові 

праці, перелік яких дається на лекціях і в планах семінарських занять. 

Завершується вивчення курсу " Адвокатура" складанням іспиту, до якого 

допускаються ті студенти, які відпрацювали теми всіх семінарських занять та 

колоквіумів. 

Студент повинен розуміти доцільність і можливість застосування отриманих 

знань у практичні діяльності. 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Семінар 1.  Загальні положення про адвокатуру.  

 

Мета функціонування інституту.  

Понятття адвокат. 

Завдання та принципи адвокатської діяльості.  

Завдання на СРС: 

• Історія адвоктури 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

2 

Семінар 2. Правові основи функціонування інституту 

адвокатури в Україні 

 

Конституційні основи функціонування інституту адвокатури в 

Україні. 

Законодавчі джерела функціонування інституту адвокатури в Україні. 

Інші нормативно-правові акти, що регулюють функціонування 

інституту адвокатури в Україні. 

Завдання на СРС: 

• Основні положення про роль адвокатів.  

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. 
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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. 

 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

3 

Семінар 3. Організація та роль органів адвокатського 

самоврядування 

Засади адвокатського самоврядування. Завдання адвокатського 

самоврядування. Конференція адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. З’їзд адвокатів 

України. Рада адвокатів України. Національна асоціація адвокатів 

України. 

 

Завдання на СРС: 

Інші органи адвокатського самоврядування . 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство:  

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

4 

Семінар 4. Особливості набуття статусу адвоката в Україні 

Вимоги до особи, що бажає стати адвокатом 

Допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит. 

Стажування. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, 

посвідчення адвоката України. Єдиний реєстр адвокатів України. 

 

Завдання на СРС: 

• Скорочена прдцедура набуття статусу адовката. 

 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 
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Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

5 

Семінар 5. Правила адвокатської етики. 

 

Етичні правила поведінки адвоката при здійсненні професійної 

діяльності:  

- етичні вимоги до адвоката; 

- етичні правила поведінки адвоката з клієнтом; 

- етичні аспекти відносин адвоката з колегами; 

- етика поведінки адвоката у правовідносинах з державними органами; 

- етичні засади розповсюдження інформації про надання юридичних 

послуг. 

Завдання на СРС: 

• Правила адвокатської етики.  

• Етичні аспекти надання правової допомоги недієздатним (обмежено, 

частково дієздатним), малозабезпеченим громадянам. 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство: 

2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

6 Семінар 6. Дисциплінарне провадження відносно адвоката 

 

Органи, що уповноважені здійснювати дисциплінарне провадження відносно 

адвоката. 

Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Види дисциплінарних стягнень. 

 

Завдання на СРС: 

• Особливості оскарження рішень про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство:  
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1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

7 

Семінар 7. Види адвокатської діяльності 

 

Надання правової інформації, консультацій. Захист прав, свобод і 

законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, виправданого. Представництво інтересів фізичних і 

юридичних осіб у судах під час здійснення судочинства. 

 

Завдання на СРС: 

• Інші види адвокатської діяльності. 

 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

8 

Семінар 8. Договір про надання правової допомоги. 

 

Основні засади прийняття доручення клієнта адвокатом згідно з 

Правилами адвокатської етики. 

Поняття, форма, зміст угоди про надання правової допомоги. 

Випадки розірвання угоди про надання правової допомоги відповідно 

до Правил адвокатської етики. 

 

Завдання на СРС: 

• Обов'язки адвоката при розірванні угоди про надання правової 

допомоги. 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

 

Законодавство: 

3. Конституція України від 28.06.1996 (ст. 59). 
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4. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

9. Семінар 9. Адвокатське досьє. Ордер. 

 

Особливості ведення адвокатського досьє. Мета, завдання досьє. 

Документи, що посвідчують повноваження адвоката. 

Вимоги до ордера. Особливості заповнення ордера 

 

Завдання на СРС: 

 

• Довіреність , як документ, що посвідчує повноваження адвоката. 

 

Література: 

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

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

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

10. 
Семінар 10. Особливості надання правової консультації. 

Адвокатський запит. 

Види правової консультацій. Фіксація надання правової консультації. 

Вимоги до правової консультації. 

Вимоги до адвокатського запиту. Відповідь на адвокатський запит. 

Відповіальність за не надання відповіді на адвокатський запит. 

Завдання на СРС: 

• Скласти адвокатський запит. 

Література: 

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

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

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

11 Семінар 11. Гонорар адвоката. 

 

Форми гонорару. Особливості договору про надання правової 

допомоги щодо гонорару.  
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Особливості стягнення гонорару  з іншої сторони судового процесу. 

 

Завдання на СРС: 

• Дослідити судову практику щодо питання реалізації права 

адвоката на винагороду. 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509. 

12. 
Семінар 12. Особливості здійснення адвокатської діяльності у 

різних видах судочинства. 

Особливості здійснення адвокатом захисту у кримінальному та 

адміністративному судочинстві. 

Особливості представництва інтересів в цивльному та 

господарському соудочинствах. 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №  

62. – Ст. 2509 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість 

годин СРС 

1 Історичні аспекти розвитку адвокатури в Україні  

Виникнення та розвиток адвокатури в Україні. 

Походження інституту адвокатури. Визначення 

терміну і суті адвокатури. Формування адвокатури 

в Україні у XIV - XVIII ст.ст. Становлення 

адвокатської професії в Україні у дореволюційний 

4 
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період. Адвокатура в Українській РСР у 

післяреволюційний період. Стан сучасної 

адвокатури з моменту проголошення незалежності 

України. Видатні адвокати та їх захисні промови у 

відомих судових процесах. 

Література: 

Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з 

практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

2 Загальна характеристика адвокатської діяльності 

Конституційне закріплення права на правову допомогу. 

Вимоги до особи, яка має бажання займатися адвокатською 

діяльністю, згідно з Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5.07.2012р. Принципи, 

організаційні форми та гарантії адвокатської діяльності 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5.07.2012р. Види діяльності 

адвоката, його професійні права та обов’язки. Повноваження 

та організація діяльності Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури. Дисциплінарна відповідальність адвокатів, 

припинення адвокатської діяльності. Проблеми подальшого 

вдосконалення інституту адвокатури в Україні. 

Література: 

Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. / Д.П. 

Фіолевський. – 3- тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 

624 с. 

Законодавство: 

Конституція України від 28.06.1996 (ст. 59). 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

4 

3 

Правова характеристика організаційних форм 

діяльності адвокатури 

Організація роботи в адвокатських об'єднаннях та 

приватної адвокатської діяльності. Порядок реєстрації 

адвокатських об'єднань та принципи їх діяльності. Статут 

адвокатського об'єднання та інші документи, на підставі 

4 
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яких здійснюється адвокатська діяльність. Спілки та 

асоціації адвокатів. Спілка адвокатів України, її завдання 

та форми діяльності. 

Література: 

Погорецький М. А., Яновська О. Г. Адвокатура України : 

підручник / Погорецький М. А., Яновська О. Г. — К. : 

Юрінком Iнтер, 2014. — 368 с. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

 4 

Загальні положення про стандарти адвокатської 

діяльності 

Головні засади організації роботи адвоката.Стандарти 

процесуальних дій адвоката.Міжнародні засади адвокатської 

діяльності.Значення ораторського мистецтва адвоката. 

Література: 

Погорецький М. А., Яновська О. Г. Адвокатура України : 

підручник / Погорецький М. А., Яновська О. Г. — К. : 

Юрінком Iнтер, 2014. — 368 с. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

2 

5 

Введення у маркетинг адвокатських послуг 

Маркетинг   як   необхідний   елемент   правильної   

побудови   професійної діяльності на ринку юридичних 

послуг. 

Основні поняття у сфері маркетингу адвокатської діяльності. 

Література: 

Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. / Д.П. 

Фіолевський. – 3- тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 

624 с. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

2 

6 Правове регулювання здійснення захисту у 

кримінальному судочинстві 

Забезпечення реальної згоди клієнта на надання йому 

допомоги певним адвокатом. 

Формування правової позиції захисника та узгодження її з 

підзахисним. 

4 
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 Колізія позицій захисника та підзахисного, шляхи її 

вирішення.  Етичні аспекти здійснення захисту за 

призначенням. 

Особливості здійснення захисту в справах про злочини 

неповнолітніх. 

Література: 

Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. / Д.П. 

Фіолевський. – 3- тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 

624 с. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

7 

Повноваження захисника на стадіях провадження 

дізнання, досудового слідства та розгляду справи в суді 

першої інстанції 

 Процесуальні основи та методика участі захисника на 

стадії розслідування кримінальної справи. 

 Підготовча діяльність адвоката до здійснення захисту в 

суді. 

 Діяльність захисника в судовому розгляді справи по 

першій інстанції. 

Участь захисника у виконанні процесуальних дій та у 

дослідженні доказів як засіб реалізації права 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист. 

Підстави і порядок подання захисником клопотань, 

скарг, зауважень на дії особи, яка провадить дізнання, 

слідчого, прокурора, судді чи суду на стадіях 

розслідування справи та судового розгляду справи по 

першій інстанції. Захисна промова, її структура, тактичні 

прийоми її проголошення. 

Література: 

Погорецький М. А., Яновська О. Г. Адвокатура України : 

підручник / Погорецький М. А., Яновська О. Г. — К. : 

Юрінком Iнтер, 2014. — 368 с. 

Законодавство: 

Конституція України від 28.06.1996 (ст. ст. 8, 9, 59, 62, 63, 

64, 129). 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

4 

 

8 
 

Значення захисника у провадженні по перевірці та 

виконанню вироків, постанов і ухвал суду 

4 
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 Процесуальні основи здійснення захисту при розгляді 

кримінальної справи судом апеляційної інстанції. 

Методика складання і зміст апеляції. Порядок її зміни, 

доповнення і відкликання. 

Діяльність захисника у касаційному провадженні. 

Участь захисника у перегляді судових рішень в порядку 

виключного провадження. 

Повноваження захисника на стадії виконання вироку, 

постанови, ухвали суду. 

Література: 

Погорецький М. А., Яновська О. Г. Адвокатура України : 

підручник / Погорецький М. А., Яновська О. Г. — К. : 

Юрінком Iнтер, 2014. — 368 с. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

9 

Особливості участі адвоката -  представника 

потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача 

 Порядок допуску до участі в кримінальній справі 

адвоката - представника потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача. 

 Складання позовної заяви та пред'явлення її адвокатом - 

представником при розслідуванні кримінальної справи. 

 Повноваження адвоката - представника потерпілого, 

цивільного позивача та цивільного відповідача у 

кримінальному судочинстві. 

Література: 

Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник. / Д.П. 

Фіолевський. – 3- тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 

624 с. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

4 

10 Засади діяльності адвоката в адміністративному 

провадженні 

Правові підстави участі адвоката в адміністративному 

провадженні. 

Права та обов'язки адвоката у справах про адміністративні 

правопорушення. Порядок збирання доказів та подання 

клопотань. 

Література: 

4 
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Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. / Д.П. 

Фіолевський. – 3- тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 

624 с. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

11 

Процесуально-правовий статус адвоката в провадженні 

в справах про адміністративні правопорушення 

Участь адвоката в розгляді справ про адміністративні 

правопорушення. 

Оскарження постанови по справі про адміністративне 

правопорушення. 

Література: 

Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник. / Д.П. 

Фіолевський. – 3- тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 

624 с. 

4 

12 

Консультативна робота адвоката на підприємстві, в 

установі, організації 

Організація юридичної діяльності у господарській 

діяльності. 

Права та обов'язки адвоката - юрисконсульта. 

Література: 

Погорецький М. А., Яновська О. Г. Адвокатура України : 

підручник / Погорецький М. А., Яновська О. Г. — К. : 

Юрінком Iнтер, 2014. — 368 с. 

Законодавство: 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 5 липня 2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – №  62. – Ст. 2509. 

4 

 

7.Індивідуальні завдання 

В якості індивідуального завдання студентам по відповідним темам буде 

запропоновано виконати індивідуальне завдання, що стане частиною 

адвокатського досьє. Кожне завдання буде визначено під конкретну тему та 

направлено студенту індивідуально за допомогою системи Google classroom. 

Робота передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, 

сучасної літератури, а також засвідчує володіння навичками логічного аналізу 

та узагальнення матеріалу, його системного викладу. Показує здатність автора 



24 

розбиратися у фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з 

обраної теми, творчо використовувати наукові ідеї та положення для 

методологічного аналізу проблематики. Пряме запозичення матеріалів лекції  

для досьє не допускається. 

 

8. Контрольні роботи 

Не передбачено навчальним планом. 

 

9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

РСО є додатком до робочої програми. 

 

10. Методичні рекомендації 

Для кожного індивідуального завдання, що направлено студенту 

індивідуально за допомогою системи Google classroom, будуть направлені окремі 

методичні рекомендації для виконання відповідно завданню. 

 

11. Рекомендована література 

Базова література 

1. Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): 

Підручник у двох книгах / за заг. ред. 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. 

2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 

2012 року № 5076-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №62. – Ст. 

2509. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // 

ВВР, 1984. -№ 51. - Ст. 1122; Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/print1452684436540891 

4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, 

ст. 141; Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80/print1452684436540891 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради 
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Додаток 1  

Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

 
№ 

з/п 
Контрольний захід оцінювання % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Опитування на семінарському занятті 60 5 12 60 

2. Виконання індивідуальних завдань (досьє) 40 1 40 40 

 Всього 100 

Опрацювання на семінарських заняттях лекційного матеріалу 
 

Ваговий бал – 5 (RK = 5). Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях 

дорівнює 5 балів х 12  = 60 бали.  

5 балів – повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в 

лекційному матеріалі, правильно та доречно вживає юридичну термінологію. 

3-4 бали – відповідь потребує невеликих уточнень. 

2 бали – відповідь потребує суттєвих доповнень; студент плутається в юридичній 

термінології та не може відповісти на уточнюючі запитання через недостатнє 

опрацювання матеріалу. 

1 бал - відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь. 

RD = RK+RC  

де RK – бали за роботу на семінарських заняттях, RC – бали за досье. 

 

Обов’язкова умова допуску до заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 30 

 

Значення 

рейтингу з 

кредитного 

модуля 

 

Оцінка ECTS 
Традиційна 

оцінка 
Підсумковий 

рейтинг 

0,95 R≤RD 95-100 А Відмінно 

0,85 R≤RD<0,95 

R 
85-94 В Добре 

0,75 R≤RD<0,85 75-84 С Добре 
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R 

0,65 R≤RD<0,75 

R 
65-74 D Задовільно 

0,6 R≤RD<0,65 R 60-64 

Е – задовольняє 

мінімальні 

критерії 

Задовільно 

RD<0,6 R < 60 Fx – незадовільно Не зараховано 

RD<0,4 R < 40 

F – незадовільно 

(потрібна 

додаткова робота) 

Недопущенний 
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Додаток 2 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Структура та завдання адвокатури. 

2. Правове регулювання відносин адвокатури з державними органами в 

Україні. 

3. Права та обов’язки захисника у кримінальному процесі. 

4. Надання адвокатом правової допомоги відповідачу у цивільному процесі. 

5. Гарантії адвокатської діяльності в Україні. 

6. Форма та зміст угоди про надання правової допомоги. 

7. Особливості здійснення захисту по справам про злочин неповнолітніх. 

8. Регулювання діяльності адвоката у проекті Кодексу «Права, по которым 

судится малороссийский народ». 

9. Порядок оплати праці адвоката за угодою. Гонорарні відносини між 

адвокатом і клієнтом. 

10. Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному 

процесі. 

11. Адвокатська таємниця: її поняття, зміст, значення. 

12. Правила та порядок допуску захисника до участі у кримінальній 

справі. 

13. Повноваження та організація діяльності кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури України. 

14. Особливості участі адвоката як представника потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача у розгляді кримінальної справи. 

15. Організація роботи в адвокатських об’єднаннях в Україні, принципи їх 

діяльності. 

16.  Момент і порядок допуску адвоката як представника потерпілого, 

цивільного позивача, цивільного відповідача до участі у кримінальній 

справі. 
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17. Вимоги до адвокатської діяльності відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

18.  Повноваження та організація діяльності Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури України. 

19.  Повноваження захисника на стадії виконання вироку у кримінальному 

процесі. 

20.  Дисциплінарна відповідальність адвокатів в Україні. 

21.  Одностороннє розірвання клієнтом угоди про надання правової 

допомоги. 

22.  Зміст та порядок доповнення, зміни, відклику адвокатом апеляційної 

скарги. 

23.  Конституційне закріплення права на захист.  

24.  Підстави і порядок припинення адвокатської діяльності. 

25.  Захисна промова адвоката: її форма, зміст, тактичні прийоми 

проголошення. 

26.  Міжнародні стандарти адвокатської професії. 

27.  Обов’язкова участь захисника у кримінальному процесі. 

28.  Види діяльності адвоката у відповідності до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

29.  Підстави і порядок подання адвокатом клопотань у кримінальному 

судочинстві. 

30.  Етичні засади розповсюдження інформації про надання правових 

послуг. 

31.  Етика поведінки адвоката у взаємовідносинах з державними органами. 

32.  Подання заяв адвокатом як одна з різновидів його процесуальних дій. 

33.  Надання адвокатом допомоги учасникам цивільного процесу на стадії 

виконання судових рішень. 

34.  Адвокатська етика: її поняття, зміст, значення. 
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35.  Підстави та порядок подання захисником скарг на дії слідчих органів, 

прокурора, судді та суду на стадіях досудового слідства і судового 

розгляду по першій інстанції. 

36.  Спілки та асоціації: їх правове становище, цілі, завдання діяльності. 

37.  Процесуальна діяльність адвоката на стадії судового розгляду 

цивільної справи. 

38.  Принципи адвокатської діяльності в Україні. 

39.  Правові підстави участі адвоката у цивільному судочинстві. 

40.  Формування правової позиції адвоката. Інформування підзахисного 

щодо правової позиції у справі. 

41.  Професійні права адвоката відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

42.  Участь захисника у проведенні слідчих дій як спосіб реалізації права 

підозрюваного, обвинуваченого на захист. 

43.  Визначення терміну і суті адвокатури, її риси. 

44.  Стан сучасної адвокатури в України. 

45.  Дії захисника щодо ознайомлення з протоколом судового засідання.  

46.  Професійні обов’язки адвоката згідно з Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

47.  Спілка адвокатів України. Її завдання та форми діяльності. 

48.  Складання та пред’явлення цивільного позову в кримінальній справі 

адвокатом – представником потерпілого. 

49.  Статут адвокатського об’єднання та інші документи, на підставі яких 

здійснюється адвокатська діяльність в Україні. 

50.  Довіреність на представництво інтересів сторін, третіх осіб у судах 

загальної юрисдикцій по цивільній справі. 

51.  Помічник адвоката. Його повноваження. 

52.  Порядок запрошення і призначення захисника у кримінальному 

процесі. 

53.  Адвокатура як один з гарантів конституційних прав і свобод громадян. 



32 

54.  Процесуальні основи та методика участі захисника у кримінальній 

справі на стадії досудового слідства. 

55.  Правове регулювання діяльності адвокатури в Україні. 

56.  Головні засади організації роботи адвоката. 

57.  Присяга адвоката України: її зміст і значення. 

58.  Етичні вимоги до адвоката. 

59.  Стандарти процесуальних дій адвоката. 

60. Випадки відмови адвоката від виконання своїх обов’язків у 

кримінальному процесі. 

61. Випадки, коли адвокат не повинен приймати доручення на надання 

правової допомоги. 

62.  Проблеми подальшого вдосконалення інституту адвокатури. 

63.  Методика здійснення захисту на стадії судового розгляду по першій 

інстанції. 

64.  Етапи становлення світової адвокатури. 

65.  Порядок визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір 

займатися адвокатською діяльністю. 

66.  Наслідки неявки адвоката в судове засідання для розгляду справи по 

першій інстанції. 

67.  Загальні положення про стандарти адвокатської діяльності. 

68.  Порядок реєстрації адвокатських об’єднань.  

69.  Завдання захисту у кримінальному судочинстві. 

70.  Етичні аспекти відносин адвоката з колегами. 

71.  Особливості участі захисника у перегляді судових рішень у порядку 

виключного провадження у кримінальному процесі. 

72.  Етичні правила поведінки адвоката з клієнтом. 

73.  Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві. 

74.  Права та обов’язки адвоката – представника позивача у цивільному 

процесі. 
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75.  Правила адвокатської етики. Що не дозволено адвокату етичними 

нормами. 

76.  Відмова від захисника і його заміна у кримінальному процесі. 

77.  Діяльність адвоката у цивільному процесі на стадії апеляційного 

оскарження судових рішень. 

78.  Одностороннє розірвання адвокатом угоди про надання правової 

допомоги. 

79.  Підготовка адвоката до захисту в суді. Ведення адвокатського досьє. 

80.  Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі. 

  


