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Пояснювальна записка  
 

В Україні на сучасному етапі стоїть питання про підвищення ролі державних 
органів у захисті прав і свобод громадян. У системі органів, які здійснюють 
правозахисну діяльність, особливе місце належить адвокатурі, яка є недержавною 
організацією, основним напрямом діяльності якої є правове забезпечення захисту прав і 
свобод людини, законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Забезпечуючи охорону 
прав і свобод людини, адвокатура  своєю діяльністю сприяює утворенню правової 
держави, і, по суті, гарантують правовий захист людини, що згідно з Конституцією 
України визнається найбільшою соціальною цінністю держави. 

Фактично курс дисципліни «Правозахисна діяльність адвокатури в Україні» має 
загальну мету - ґрунтовне опанування теоретичних положень матеріального і 
процесуального законодавства, пов'язаного з адвокатською діяльністю, вивчення норм 
чинного законодавства, що регулює діяльність цих правових інститутів, правильне 
розуміння правової природи адвокатури, її завдань, функцій, принципів. При вивченні 
курсу дисципліни «Правозахисна діяльність адвокатури в Україні» особливу увагу слід 
приділити правовій природі адвокатури та її діяльності у сфері захисту прав громадян. 
На сучасному етапі розвитку суспільства адвокатура є єдиною недержавною 
структурою в системі правоохоронних органів, але більшість вчених відносять її до 
правозахисних органів. Це добровільне професійне громадське об'єднання. Адвокат за 
своєю правовою природою — вільна професія, звідси — громадський характер цього 
правозахисного інституту. 

Для правильного розуміння завдань адвокатури, принципів, гарантій і 
організаційних форм адвокатської діяльності слід добре опанувати норми Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» прийнятого у 2012 році р., його 
значення щодо удосконалення діяльності адвокатури. Цим Законом на час його 
прийняття було суттєво розширено спектр професійних прав адвоката, вперше 
передбачено гарантії адвокатської діяльності, визначено таку форму організації 
адвокатської діяльності, як індивідуально (приватно) практикуючий адвокат.  

Цей Закон докорінно змінив роль і місце адвокатури в суспільстві, закріпив 
підвалини діяльності цього правозахисного інституту як дійсно незалежного. 
Відповідність Закону світовим стандартам адвокатської професії дала можливість 
адвокатурі України увійти рівноправним партнером у світове адвокатське 
співтовариство.  

Особлива увага у вивченні даної дисципліни звертається на опанування 
міжнародних нормативних актів, які закріпляють статус адвокатури як основного 
правозахисного органу в суспільстві 

Після вивчення дисципліни «Правозахисна діяльність адвокатури в Україні» студенти 
повинні знати: 

- основні напрями адвокатської діяльності у сфері захисту прав громадян ; 
- орієнтуватися в системі правоохоронних органів  
- основні напрями діяльності адвокатів в кримінальному процесі щодо 

захисту прав громадян ; 
- систему участі адвокатів в кримінальному процесі на різних стадіях цього 

процесу; 



 4

- участь адвокатів в адміністративному та господарському процесах; 
- основні гарантії діяльності адвокатів щодо захисту прав громадян; 
- систему адвокатури в цілому та її правозахисні аспекти 

Студенти після вивчення згаданої дисципліни повинні вміти: 
- складати відповідні документи стосовно участі адвокатів в кримінальному 

процесі; 
- готувати адвокатські запити з дотриманням всіх процесуальних правил в 

кримінальному процесі; 
- використовувати законодавство для організації для організації захисту прав 

громадян; 
- орієнтуватися в кримінальному процесі та вміти складати відповідні 

документи 
-  

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

дисципліни 
«Правозахисна діяльність адвокатури в Україні» 

 
 

№ Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль 1.  Загальні положення щодо адвокатури України    

1  Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її 
діяльності на сучасному етапі 

2 
Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче 

врегулювання та практика, що склалась в Україні 

3 
Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної 
держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави 

4 Організаційні форми адвокатського самоврядування 
5 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

Змістовий модуль 2.  Система роботи адвокатів у сфері захисту прав 
громадян    
 
6 Адвокатська діяльність в контексті концепції реформування 

кримінальної юстиції 
7 

Реформування правового статусу захисника відповідно до 
міжнародних стандартів 

8 
Удосконалення механізму реалізації права на захист: теорія та 

практика 

9 
Специфіка роботи адвоката у кримінальному процесі 
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10 Нормативні основи участі адвокатів у кримінальному процесі  
11 

Адвокат-захисник на досудовому слідстві 

 
Разом годин: 60 

 
Зміст дисципліни  

«Правозахисна діяльність адвокатури в Україні» 
 

       Змістовий модуль 1.  Загальні положення щодо адвокатури України     
Тема 1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її 

діяльності на сучасному етапі 
 

Правовий статус адвокатури Завдання адвокатури Принципи діяльності адвокатури 
Реформування адвокатури на сучасному етапі в Україні Національні та міжнародні  
нормативні акти щодо правозахисної діяльності адвокатури Консультації адвокатів 
Адвокати у кримінальному провадженні та їх правозахисна роль Конфіденційність в 
роботі адвокатури  

 Література 2,3,4,5,8, 11,12,13,15,17,19 
 
Тема 2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання 

та практика, що склалась в Україні 
Організаційні форми адвокатської діяльності Адвокатські бюро та адвокатське 
об'єднання 
Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці Консультації адвокатів 
Підготовка матеріалів для розгляду в судах Участь у судовому процесі Зупинення та 
припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

Література 1,5,6,7,8,9,11,15,16,17,18,19,21 
 

Тема 3. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної 
держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави 

 
Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави Особливості 
статусу адвоката іноземної держави Відповідальність адвоката іноземної держави. 
Поняття правових гарантій адвокатської діяльності Нормативні гарантії адвокатської 
діяльності Гарантії умови та гарантії засоби  

Література 2,3,4,5,8, 11,12,13,15,17,19 
 

Тема 4. Організаційні форми адвокатського самоврядування 
 

Основні завдання адвокатського самоврядування. Принципи адвокатського 
самоврядування. Адвокатське самоврядування та правозахисна діяльність адвокатури. 
Конференція адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону. Рада адвокатів України. З’їзд 
адвокатів України  

Література 1,5,6,7,8,9,11,15,16,17,18,19,21 
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Тема 5. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 
Поняття, склад та порядок формування Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатів. Повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатів. Розгляд 
заяв про видачу свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. Розгляд справ про 
дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності 

Література 2,3,4,5,8, 11,12,13,15,17,19 
 
 
Змістовий модуль 2.  Система роботи адвокатів у сфері захисту прав громадян    

 
Тема 6. Адвокатська діяльність в контексті концепції реформування кримінальної 

юстиції 
Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції.. 
Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом 
України. Залучення захисника до кримінального провадження. Загальні правила участі 
захисника у кримінальному провадженні. 

Література 1,5,6,7,8,9,11,15,16,17,18,19,21 
 

Тема 7. Реформування правового статусу захисника відповідно до міжнародних 
стандартів 

Ведення Єдиного реєстру адвокатів. Участі адвокатів іноземних держав у здійснені 
адвокатської діяльності на території України. Інститут адвокатури європейського 
зразка. 

Література 2,3,4,5,8, 11,12,13,15,17,19 
 

Тема 8. Удосконалення механізму реалізації права на захист: теорія та практика 
Механізм забезпечення прав і свобод людини. Охорона прав адвокатів та клієнтів. 
Захист прав громадян Конституційні права громадян. Поновлення порушених прав 

Література 1,5,6,7,8,9,11,15,16,17,18,19,21 
 

Тема 9. Специфіка роботи адвоката у кримінальному процесі 
Теоретичні аспекти регулювання статусу адвоката у кримінальному процесі. Поняття та 
статус адвоката у кримінальному процесі. Способи залучення адвоката як захисника до 
участі у справі. Адвокат як представник по потерпілого, цивільного позивача і 
цивільного відповідача. Права та обов'язки адвоката як представника потерпілого, 
цивільного позивача і цивільного відповідача. Особливості здійснення адвокатом 
окремих процесуальних дій. Використання адвокатом-захисником психологічних знань 
у кримінальному процесі 

Література 2,3,4,5,8, 11,12,13,15,17,19 
 

Тема 10. Нормативні основи участі адвокатів у кримінальному процесі 
Обов'язки захисника . Залучення захисника. Обов'язкова участь захисника  Відмова від 
захисника або його заміна 

Література 1,5,6,7,8,9,11,15,16,17,18,19,21 
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Тема 11. Адвокат-захисник на досудовому слідстві 

Участь адвоката на досудовому слідстві, його права та обов’язки. Випадки обов’язкової 
участі адвоката на досудовому слідстві. Відмова від адвоката та його заміна. 
Обставини, що виключають участь адвоката у справі. Відсторонення адвоката. Відмова 
адвоката від виконання своїх обов’язків по справі. 

Література 2,3,4,5,8, 11,12,13,15,17,19 
 
 

 
 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Правовий статус адвокатури  
2. Завдання адвокатури  
3. Принципи діяльності адвокатури  
4. Реформування адвокатури на сучасному етапі в Україні  
5. Національні та міжнародні  нормативні акти щодо правозахисної діяльності 

адвокатури  
6. Консультації адвокатів  
7. Адвокати у кримінальному провадженні та їх правозахисна роль  
8. Конфіденційність в роботі адвокатури  
9. Організаційні форми адвокатської діяльності 
10. Адвокатські бюро та адвокатське об'єднання 
11. Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці 
12. Консультації адвокатів  
13. Підготовка матеріалів для розгляду в судах 
14. Участь у судовому процесі  
15. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю 
16. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави 
17. Особливості статусу адвоката іноземної держави 
18. Відповідальність адвоката іноземної держави. 
19. Поняття правових гарантій адвокатської діяльності  
20. Нормативні гарантії адвокатської діяльності  
21. Гарантії умови та гарантії засоби  
22. Основні завдання адвокатського самоврядування 
23. Принципи адвокатського самоврядування 
24. Адвокатське самоврядування та правозахисна діяльність адвокатури 
25. Конференція адвокатів регіону  
26. Рада адвокатів регіону 
27. Рада адвокатів України 
28. З’їзд адвокатів України 
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29. Поняття, склад та порядок формування Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатів . 

30. Повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатів . 
31. Розгляд заяв про видачу свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. 
32. Розгляд справ про дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення 

адвокатської діяльності 
33. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної 

юстиції. 
34. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним 

кодексом України. 
35. Залучення захисника до кримінального провадження. 
36. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. 
37. Ведення Єдиного реєстру адвокатів. 
38. Участі адвокатів іноземних держав у здійснені адвокатської діяльності на 

території України. 
39. Інститут адвокатури європейського зразка 
40. Механізм забезпечення прав і свобод людини 
41. Охорона прав 
42. Захист прав 
43. Конституційні права громадян 
44. Поновлення порушених прав 
45. Теоретичні аспекти регулювання статусу адвоката у кримінальному процесі  
46. Поняття та статус адвоката у кримінальному процесі  
47. Способи залучення адвоката як захисника до участі у справі  
48. Адвокат як представник по потерпілого, цивільного позивача і цивільного 

відповідача  
49. Права та обов'язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача і 

цивільного відповідача  
50. Особливості здійснення адвокатом окремих процесуальних дій  
51. Використання адвокатом-захисником психологічних знань у кримінальному 

процесі 
52. Обов'язки захисника .  
53. Залучення захисника. 
54. Обов'язкова участь захисника   
55. Відмова від захисника або його заміна 
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56. Участь адвоката на досудовому слідстві, його права та обов’язки.  
57. Випадки обов’язкової участі адвоката на досудовому слідстві.  
58. Відмова від адвоката та його заміна. 
59. Обставини, що виключають участь адвоката у справі.  
60. Відсторонення адвоката.  
61. Відмова адвоката від виконання своїх обов’язків по справі.  
 

 
Теми рефератів  

 
 
1. Захист прав громадян в роботі адвокатів 
2. Основні завдання щодо захисту прав громадян в ході кримінального процесу  
3. Захист прав громадян на попередньому слідстві 
4. Завдання адвокатів  на попередньому слідстві 
5. Захист прав громадян в судовому процесі 
6.  Особливості здійснення адвокатом окремих процесуальних дій  
7. Використання адвокатом-захисником психологічних знань у кримінальному 

процесі 
8. Обов'язки захисника .  
9. Залучення захисника. 
10. Обов'язкова участь захисника   
11. Відмова від захисника або його заміна 
12. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної 

юстиції. 
13. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним 

кодексом України. 
14. Залучення захисника до кримінального провадження. 
15. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. 
16. Теоретичні аспекти регулювання статусу адвоката у кримінальному процесі  
17. Поняття та статус адвоката у кримінальному процесі  
18. Способи залучення адвоката як захисника до участі у справі  
19. Адвокат як представник по потерпілого, цивільного позивача і цивільного 

відповідача  
20. Права та обов'язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача і 

цивільного відповідача  
21. Особливості здійснення адвокатом окремих процесуальних дій  
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