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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

У системі органів з правоохоронної діяльності чильне місце нале-
жить адвокатурі та нотаріату, основним напрямом діяльності яких є 
правове забезпечення захисту прав і свобод людини, законних інтере-
сів фізичних та юридичних осіб. 

Забезпечуючи охорону прав і свобод людини, адвокатура і но-
таріат своєю діяльністю сприяють утворенню правової держави і, по 
суті, гарантують правовий захист людини, яка згідно із Конституцією 
України визнається найбільшою соціальною цінністю держави.

При вивченні курсу дисципліни “Адвокатура України” особливу 
увагу необхідно звернути на правову природу адвокатури, яка є єди-
ною недержавною структурою в системі правоохоронних 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, га-
рантій і організаційних форм адвокатської діяльності слід добре опа-
нувати норми Закону України “Про адвокатуру” від 1992 р., його зна-
чення щодо вдосконалення діяльності адвокатури. Законом України 
“Про адвокатуру” на час його прийняття було суттєво розширено 
спектр професійних прав адвоката, вперше передбачено гарантії ад-
вокатської діяльності, визначено таку форму організації адвокатської 
діяльності, як індивідуально (приватно) практикуючий адвокат. Цей 
Закон докорінно змінив роль і місце адвокатури в суспільстві, закрі-
пив 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. Оптимістичним з 
погляду перспективи розвитку професійної української адвокатури є 
той факт, що у травні 2003 р. Спілку адвокатів України було прийня-
то до Ради адвокатських асоціацій та правоохоронних товариств Єв-
ропейського Союзу, незважаючи на те, що Україна не є асоційованим 
членом ЄС. Але з плином часу постали нові проблеми, що потребу-
ють подальшого удосконалення діяльності адвокатури України. Ос-
таннє десятиріччя продемонструвало, що чимало аспектів адвокат-
ської діяльності потребують уточнення і доповнення. Саме тому на 
розгляд Комісії Верховної Ради України з питань правової політики 
подано кілька проектів нового Закону України “Про адвокатуру”.
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допомогу. Конкретно конституційний статус адвокатури визначено 
Конституцією України ст. 59 “Для забезпечення права на захист від 
обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у 
судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура”.

Забезпечуючи захист прав, свобод людини, законних інтересів фі-
зичних і юридичних осіб, адвокатура своєю діяльністю сприяє утво-
ренню правової держави, в якій людину визнано найвищою соціаль-
ною цінністю.

Адвокатура України — самостійна недержавна структура в сис-
темі правоохоронних органів і є добровільним, професійним громад-
ським об’єднанням, яке згідно з Конституцією України покликане 
сприяти захисту прав і свобод і представляти законні інтереси гро-
мадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридич-
них осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу. Сьогодні суспільство 
відводить адвокатурі важливе місце у забезпеченні пріоритетного 
напряму державної діяльності, і відповідність принципів діяльності 
української адвокатури світовим стандартам адвокатської професії 
дала їй можливість увійти як рівноправному партнеру у світове ад-
вокатське співтовариство. Важливим з погляду перспективи роз-
витку професійної української адвокатури є той факт, що у травні 
2003 р. Спілку адвокатів України прийнято до Ради адвокатських 
асоціацій та правоохоронних товариств Європейського Союзу, а її 
голову В. О. Євдокимова цього ж року обрано керівником Всесвіт-
ньої асоціації юристів.

Література [1–3; 6; 9]

Тема 2. Завдання, принципи та організаційні форми  
діяльності адвокатури. Закон України  
“Про адвокатуру” від 19.12.92

Згідно із конституційним статусом адвокатури її завданнями є: 
• захист прав, свобод, законних інтересів громадян та юридичних 

осіб; 
• представництво інтересів громадян та юридичних осіб як у від-

носинах з державою, так і в стосунках між ними; 
• представництво в судах, інших державних і правоохоронних ор-

ганах інтересів фізичних та юридичних осіб; 
• надання фізичним та юридичним особам, державним і громад-

ським організаціям і об’єднанням юридичної допомоги; 
• підвищення рівня інформованості населення з правових пи-

тань.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“АДВОКАТУРА  УКРАЇНИ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

2

Змістовий модуль І. Загальна характеристика адвокатури України 
як професійного громадського об’єднання 
Адвокатура України, її місце в суспільному житті. Конституційний 
статус адвокатури
Завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. 
Закон України “Про адвокатуру” від 19.12.92

3

4
5

Змістовий модуль ІІ. Роль адвоката в судовому провадженні
Загальні питання правового статусу адвоката у кримінальному 
провадженні
Процесуальний статус адвоката у цивільному провадженні
Роль адвоката як захисника та процесуального представника  
на стадії апеляційного і касаційного оскарження судових рішень

6

7

Змістовий модуль ІІІ. Загальні питання щодо вдосконалення 
діяльності адвокатури 
Правила адвокатської етики, їх значення в удосконаленні діяльності 
адвокатури
Актуальні проблеми адвокатської діяльності на сучасному етапі

Разом годин: 81

ЗМІСТ  
дисципліни 

“АДВОКАТУРА  УКРАЇНИ”

Змістовий модуль І. Загальна характеристика адвокатури 
України як професійного громадського 
об’єднання

Тема 1. Адвокатура України, її місце в суспільному житті. 
Конституційний статус адвокатури

Адвокатура — правова інституція, яка виконує важливу суспіль-
ну функцію — правове забезпечення захисту прав і свобод людини. 
В Україні право людини на захист є конституційним принципом. У 
Конституції України 1996 р. закріплено право кожного на правову 
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Організація і принципи діяльності адвокатури, спектр професій-
них прав адвокатів, гарантії адвокатської діяльності, які передусім 
служать меті надання адвокатові максимальних можливостей для 
захисту та представництва законних інтересів громадян, конкретно 
визначаються в Законі України “Про адвокатуру” від 19.12.92. В За-
коні конкретно визначено питання щодо правової природи адвока-
тури, організаційних форм і видів їх діяльності; професійних прав 
і обов’язків адвокатів; оплати їхньої праці та дисциплінарної від-
повідальності, в тому числі підстави для припинення адвокатської 
діяльності. Висвітлено питання щодо компетенції кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій адвокатури, їх повноважень і ролі у форму-
ванні професійного адвокатського корпусу; регламентовано питання 
діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та Спілки ад-
вокатів України, їх роль у поновленні історичних традицій адвока-
тури України.

Література [1–4; 6; 9; 11; 12]

Змістовий модуль ІІ. Роль адвоката в судовому провадженні

Тема 3. Загальні питання правового статусу адвоката  
у кримінальному провадженні

Загальні питання правового статусу адвоката-захисника у кримі-
нальному провадженні. Завдання захисту, основні засади його здійс-
нення адвокатом-захисником, його права та обов’язки. Порядок 
запрошення та призначення адвоката-захисника, відмова від його 
допомоги та його заміна. Обов’язкова участь адвоката-захисника у 
кримінальному провадженні, порядок його призначення. Обставини, 
що виключають участь у кримінальній справі адвоката-захисника. 
Порядок усунення адвоката-захисника від участі у справі.

Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача. 

Правова позиція адвоката-представника в досудовому слідстві та 
судовому розгляді справи, його основна мета при здійсненні пред-
ставництва, права та обов’язки. Момент і порядок допуску адвоката-
представника при провадженні досудового слідства у кримінальній 
справі. Особливості участі адвоката-представника у судовому роз-
гляді справи.

 Література [1; 7; 9; 10]

Тема 4. Процесуальний статус адвоката у цивільному  
провадженні

Правові підстави участі адвоката у цивільному провадженні. Пра-
ва та обов’язки адвоката — представника позивача, відповідача, третіх 
осіб. Обставини, що виключають участь адвоката у цивільному судо-
чинстві. 

Адвокат — представник у процесі підготовки цивільної справи до 
судового розгляду, розробка і відстоювання правової позиції. 

Надання правової допомоги відповідачу. Обґрунтування невиз-
нання або часткового визнання позову. 

Адвокат — представник третіх осіб.
Участь адвоката-представника в судовому засіданні. Повноваження 

адвоката на здійснення процесуальних дій у цивільному провадженні. 
Колізія позиції адвоката-представника і довірителя. Відмова ад-

воката від ведення справи. 
Надання допомоги довірителю щодо участі в судовому розгляді 

справи, в судових дебатах, складання апеляційної скарги. 
Участь адвоката в апеляційному розгляді цивільної справи та ка-

саційному її оскарженні.
Правові підстави участі адвоката у цивільній справі. 
Складання позовної заяви. Структура та зміст позовної заяви. Під-

готовка і представлення письмових доказів разом із позовною заявою. 
Література [1; 5; 9; 10; 14]

Тема 5. Роль адвоката як захисника та процесуального  
представника на стадії апеляційного і касаційного 
оскарження судових рішень 

Підстави і гарантії апеляційного і касаційного оскарження адвока-
том судових рішень — одна із засад судочинства, визначених Консти-
туцією України (ст. 129).

Реалізація адвокатом права на апеляційне і касаційне оскарження 
судових рішень у кримінальному провадженні. Передбачене кримі-
нально-процесуальним законодавством право подання апеляції, по-
рядок і строки апеляційного оскарження. Участь та права адвоката 
при розгляді справ за апеляцією. Касаційне провадження. Судові рі-
шення, які можуть бути оскаржені адвокатом у касаційному порядку. 
Суди, які розглядають касаційні скарги. Строки та порядок касацій-
ного оскарження. Рух справи в касаційній інстанції, порядок допов-
нення, зміни і відкликання касаційної скарги.
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Адвокат як процесуальний представник апеляційного і касаційно-
го оскарження судових рішень у цивільних справах. Право апеляцій-
ного оскарження у цивільній справі; строки апеляційного оскаржен-
ня, форма і зміст апеляційної скарги; порядок внесення апеляційної 
скарги; доповнення, зміни до апеляційної скарги; участь у розгляді 
справи судом апеляційної інстанції; підстави для відхилення апеля-
ційної скарги.

Право касаційного оскарження судового рішення адвокатом як 
процесуальним представником, строки і порядок подачі касаційної 
скарги; порядок розгляду справи за касаційною скаргою судом каса-
ційної інстанції; порядок відхилення касаційної скарги.

Література [1; 3; 5–7; 9; 10]

Змістовий модуль ІІІ. Загальні питання щодо вдосконалення   
   діяльності адвокатури

Тема 6. Правила адвокатської етики, їх значення  
в удосконаленні діяльності адвокатури

Загальна характеристика Правил адвокатської етики, їх значення 
для удосконалення діяльності адвокатури. Основні принципи адво-
катської етики, їх характеристика. Відносини адвоката з клієнтом як 
важлива умова забезпечення етичних норм в діяльності адвокатури. 
Відносини адвоката із судом та іншими учасниками судового проце-
су. Відносини між адвокатами, дотримання норм адвокатської етики 
у громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвокатури. 
Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин із забезпечення дотри-
мання правил адвокатської етики. Відповідальність за порушення 
правил адвокатської етики.

Література [1; 2; 9–11]

Тема 7. Актуальні проблеми адвокатської діяльності  
на сучасному етапі 

Проблемні питання адвокатської діяльності на сучасному етапі. 
Необхідність створення професійної асоціації адвокатів. Подолання 
невиправданої конкуренції в галузі представництва юридичних пос-
луг. Неналежне дотримання правоохоронними органами професій-
них прав адвокатів, інші проблемні питання, пов’язані із взаємодією 
адвокатури з державою. 

Література [1; 2; 10; 11]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Вимоги до контрольної роботи передбачають, що виконана робота 
повинна мати план за такою структурою: “Вступ”, де розкривається 
актуальність теми, обсягом до двох сторінок; “Основна частина”, яка 
складається з двох чи трьох запитань. Висвітлюючи питання, необ-
хідно показати знання з теми, проаналізувати чинні норми права з 
використанням практичного досвіду, навести конкретні власні заува-
ження і рекомендації з досліджуваної теми. Окрема частина роботи — 
“Висновки”, де у стислій формі, обсягом до двох сторінок, слід по-
казати і за можливості обґрунтувати пропозиції і рекомендації щодо 
вдосконалення чинного законодавства чи теоретичних положень за 
темою контрольної роботи. Наприкінці навести список використаних 
джерел. Оформити за вимогами титульну сторінку, підписати роботу, 
вказавши дату виконання, і в зазначений термін подати на перевірку. 
Варіант контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою 
номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра за-
лікової книжки “5”, то відповідно треба вибрати варіант “5”. 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Конституційне право громадян на кваліфіковану юридичну допо-
могу. Місце і роль адвокатури в суспільному житті.

2. Процесуальні передумови участі адвоката у кримінальному судо-
чинстві як представника потерпілого, цивільного позивача.

3. Обов’язкова участь адвоката у кримінальному судочинстві; поря-
док призначення адвоката у таких випадках та оплата його робо-
ти. 

4. Правові підстави щодо участі адвоката як процесуального пред-
ставника у цивільному судочинстві. 

5. Проблемні питання адвокатської діяльності на сучасному етапі. 
Підстави для внесення на розгляд Верховної Ради України про-
ектів нових законів України “Про адвокатуру”.

6. Єдиний реєстр адвокатів України, правова основа його впровад-
ження в життя. Положення про Єдиний реєстр адвокатів Украї-
ни. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України.

7. Адвокатура України, організаційні форми її діяльності, зв’язок 
адвокатури з державою.
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8. Закон України “Про адвокатуру” щодо гарантій адвокатської 
діяльності. Сучасні проблеми щодо забезпечення гарантій 
професійних прав адвокатів. Указ Президента України “Про деякі 
заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури” від 30 вересня 
1999 р. 

9. Соціальні права адвоката та його помічника. Оплата праці адво-
ката та його помічника. 

10. Адвокат на стадії апеляційного та касаційного оскарження судо-
вих рішень у цивільному судочинстві.

11. Кримінально-процесуальне законодавство щодо обставин, які 
виключають участь адвоката у кримінальному провадженні. По-
рядок усунення адвоката-захисника від участі у кримінальній 
справі. 

12. Порядок запрошення та призначення адвоката-захисника у 
кримінальному процесі. Відмова від адвоката-захисника та його 
заміна. 

13. Роль кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури у виз-
наченні професійного рівня осіб, які мають намір займатися ад-
вокатською діяльністю. Склад і повноваження таких комісій, по-
рядок їх утворення. Значення їх діяльності щодо удосконалення 
адвокатської діяльності. 

14. Обов’язки та права адвоката-захисника підозрюваного, обвинува-
ченого і підсудного у кримінальному судочинстві. Повноваження 
адвоката на участь у кримінальній справі. 

15. Роль адвоката в апеляційному та касаційному провадженні у 
кримінальному судочинстві. 

16. Закон України “Про адвокатуру” щодо організаційних форм ад-
вокатської діяльності.

17. Принципи адвокатської діяльності, характеристика їх змісту.
18. Правовий статус адвоката у кримінальному проваджені, правова 

регламентація його прав і обов’язків. 
19. Спілка адвокатів України, мета її діяльності, роль у подальшому 

вдосконаленні адвокатської діяльності.
20. Правовий статус адвоката. Значення Присяги адвоката України 

щодо забезпечення основних завдань, покладених на адвокатуру 
України.

21. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України, її склад, зав-
дання.

22. Значення Указу Президента України від 30 вересня 1999 р. 
“Про подальші заходи щодо підвищення рівня роботи адво-
катури” у посиленні гарантій контроля і координації роботи 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

23. Принципи і підстави утворення адвокатських об’єднань як однієї 
із форм організації адвокатської діяльності.

24. Кодекс адміністративного судочинства щодо участі адвоката в ад-
міністративному провадженні.

25. Підстави і порядок застосування до адвокатів дисциплінарних 
стягнень. 

26. Порядок дисциплінарного провадження стосовно адвокатів. Види 
дисциплінарних стягнень.

27. Порядок і підстави припинення адвокатської діяльності.
28. Принципи адвокатської діяльності, визначені у Правилах адво-

катської етики.
29. Зміст принципу адвокатської діяльності щодо домінантності ін-

тересів клієнта.
30. Актуальні проблеми щодо подальшого удосконалення діяльності 

адвоката в Україні.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Єдиний реєстр адвокатів України, порядок впровадження його в 
життя. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України, її пов-
новаження.

2. Поняття адвокатури; законодавство про адвокатську діяльність і 
адвокатуру.

3. Місце адвокатури в суспільному житті, її конституційний статус.
4. Завдання і принципи адвокатури та організаційні форми органі-

зації її діяльності.
5. Принципи адвокатської діяльності, їх характеристика. Історичні 

традиції в діяльності сучасної адвокатури.
6. Статус адвоката, вимоги до посади адвоката, його відповідаль-

ність щодо виконання своїх професійних обов’язків.
7. Закон України “Про адвокатуру”, його значення щодо підвищен-

ня престижу професії адвоката та ролі адвокатури в суспільному 
житті країни.

8. Професійні права та обов’язки адвоката.
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9. Порядок видачі свідоцтва про право займатися адвокатською 
діяльністю; підстави для його анулювання, їх правове визна-
чення.

10. Види адвокатської діяльності.
11. Гарантії адвокатської діяльності. Указ Президента України “Про 

деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури” від 
30.09.99, його значення щодо забезпечення гарантій адвокатської 
діяльності.

12. Соціальні права адвоката та його помічника; оплата їхньої праці.
13. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, правова рег-

ламентація їх діяльності, склад, повноваження.
14. Дисциплінарна відповідальність адвокатів, порядок притягнен-

ня до дисциплінарної відповідальності, підстави для анулювання 
свідоцтв про права на адвокатську діяльність.

15. Припинення адвокатської діяльності. Відносини адвокатури з 
дер жавою та місцевими органами державного управління.

16. Процесуальний статус адвоката у кримінальному судочинстві, 
правове регламентування діяльності адвоката у кримінальному 
процесі. 

17. Права та обов’язки адвоката-захисника у кримінальному судо-
чинстві. Кримінально-процесуальне законодавство щодо визна-
чення особи захисника у кримінальному судочинстві.

18. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного 
у кримінальному процесі, його права та обов’язки.

19. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача у кримінальному процесі, його права, обов’язки, 
визначені Кримінально-процесуальним кодексом України.

20. Передбачена законом обов’язкова участь адвоката-захисника у 
кримінальному судочинстві.

21. Порядок запрошення і призначення адвоката захисника у кримі-
нальному провадженні.

22. Адвокатська таємниця як основа діяльності адвоката. Колізія у 
правовій позиції адвоката та його клієнта.

23. Передбачена законом відмова від адвоката-захисника та його за-
міна.

24. Обставини, що виключають участь у кримінальній справі адвока-
та-захисника. Порядок його усунення від участі у справі.

25. Адвокат як процесуальний представник у цивільному судочин-
стві.

26. Час допуску адвоката-захисника до участі у кримінальній справі, 
процесуальне оформлення такого допуску.

27. Правила адвокатської етики.
28. Роль адвоката в апеляційній та касаційній інстанціях криміналь-

ного судочинства. Строк і порядок апеляційного оскарження ад-
вокатом судових рішень у кримінальних справах.

29. Адвокатські об’єднання, порядок їх реєстрації, принципи діяль-
ності.

30. Адвокат у касаційному провадженні. Строки і порядок внесення 
касаційних скарг у кримінальній справі. 

31. Адвокат як процесуальний представник у стадії судового вико-
нання судових рішень. 

32. Роль держави у забезпеченні належної організації адвокатської 
діяльності.

33. Принцип незалежності в адвокатській діяльності. Проблеми су-
часної діяльності адвокатів у здійсненні правового забезпечення 
прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

34. Зміст і значення принципу незалежності в адвокатській діяль-
ності.

35. Присяга адвоката України як необхідна умова набуття статусу ад-
воката.

36. Кримінально-процесуальне законодавство щодо визначення 
осіб, які можуть виконувати функції адвоката.

37. Права і обов’язки адвоката в адміністративному судочинстві. 
Кодекс адміністративного судочинства щодо участі адвоката в 
адміністративному проваджені.

38. Указ Президента України від 30 вересня 1999 р. “Про деякі заходи 
щодо підвищення рівня роботи адвокатури” щодо посилення га-
рантій адвокатської діяльності.

39. Закон України “Про адвокатуру” щодо організаційних форм ад-
вокатської діяльності.

40. Спілка адвокатів України, завдання та мета її діяльності.
41. Роль Спілки адвоката України у зміцненні міжнародних зв’язків і 

подальшому удосконаленні діяльності адвокатури України.
42. Порядок і підстави організації індивідуальної адвокатської діяль-

ності.
43. Підстави і порядок припинення адвокатської діяльності.
44. Конституція України щодо ролі адвокатури у виконанні основно-

го завдання правової держави.
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45. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України, її роль у забез-
печенні координації діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури та контролю за їх діяльністю.

46. Принципи адвокатської діяльності, визначені у Правилах адво-
катської етики.

47. Правове регулювання діяльності адвокатури на сучасному етапі
48. Проблемні питання щодо забезпечення гарантій адвокатської 

діяльності.
49. Порядок і підстави запровадження Єдиного реєстру адвокатів 

України. Значення положення щодо його обовязкового офіційно-
го опрелюднення.

50. Порядок ухвалення Правил адвокатської етики та підстави для 
внесення в них змін.

51. Роль держави в організації діяльності адвокатури України.
52. Адвокатські об’єднання, порядок і підстави їх утворення, принци-

пи діяльності.
53. Порядок і підстави організації індивідуальної адвокатської діяль-

ності.
54. Роль держави у подальшому забезпеченні гарантій адвокатської 

діяльності.
55. Значення Присяги адвоката України щодо забезпечення правово-

го захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
56. Порядок і підстави призначення адвоката-захисника підозрюва-

ного, обвинуваченого і підсудного у кримінальному судочинстві.
57. Характеристика правового статусу адвоката як процесуального 

представника у цивільному проваджені.
58. Значення Правил адвокатської етики щодо удосконалення адво-

катської діяльності.
59. Підстави і порядок анулювання свідоцтва про право на зайняття 

адвокатською діяльністю.
60. Актуальні проблеми у законодавчому забезпеченні діяльності ад-

вокатури України на сучасному етапі.
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Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи ДК № 3262 від 26.08.2008
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