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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ. 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ  
 

Семінарське заняття - 2 год. 

 
План 

1. Історія розвитку інституту адвокатури у світі та в Україні. 

1.1. Адвокатура Античної Греції. 

1.2. Адвокатура Античного Риму. 

1.3. Адвокатура Середніх віків та Нового часу. 

1.4. Розвиток адвокатури в Україні. 

2. Поняття адвокатської діяльності в Україні, її сутність. 

3. Загальні засади організації діяльності адвокатури в Україні.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: інститут 

адвокатури, адвокатська діяльність, загальні засади організації діяльності 

адвокатури. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

1. Історія розвитку інституту адвокатури в світі. 

2. Історія розвитку інституту адвокатури в Україні. 

3. Розвиток інституту адвокатури в Україні на сучасному етапі. 

4. Правова основа діяльності адвокатури в Україні  

5. Предмет і система курсу „Адвокатура України”.  

6. Засади діяльності адвокатів. 

7. Проблеми розвитку адвокатури України. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Верховенство права як засада здійснення адвокатської діяльності. 

2. Законність як засада здійснення адвокатської діяльності.  

3. Незалежність як засада здійснення адвокатської діяльності.  

4. Конфіденційність як засада здійснення адвокатської діяльності.  

5. Уникнення конфлікту інтересів під час здійснення адвокатської діяльності. 
 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 
План 

1. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.  

2. Організаційні форми та види діяльності адвокатів. 

 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: право на 

заняття адвокатською діяльністю, правовий статус адвоката та його помічника, 

організаційні форми та види діяльності адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарні 

комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Правовий статут адвоката. 

2. Правовий статут помічника адвоката. 

3. Організаційні форми діяльності адвокатів. 

4. Види адвокатської діяльності. 

5. Гарантії адвокатської діяльності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2: 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Етапи набуття права на заняття адвокатською діяльністю.  

2. Адвокатська таємниця. 

2. Адвокатський запит. 

3. Договір про надання правової допомоги.  

4. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. 

5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.  

 

ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План 

1. Поняття захисника у кримінальному провадженні. Загальні правила участі 

захисника у кримінальному провадженні; 

2. Права та обов’язки захисника.  

3. Залучення захисника, підтвердження його повноважень. 

4. Обов’язкова участь захисника.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: захисник у 

кримінальному провадженні, права та обов’язки захисника, залучення захисника, 

обов’язкова участь захисника.  

 

Практичне заняття № 1 - 2 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні; 

- порядок допуску захисника до участі в кримінальному провадженні;  

- участь захисника в доказуванні під час досудового розслідування; 



- процесуальна природа клопотань захисника, тактика їх надання під час досудового 

розслідування. 

2. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти за умовою задачі. 

 

Задача № 1 

2 лютого до адвоката А., який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, 

з проханням про надання правової допомоги звернувся гр-н Іванов Іван Іванович, 

15.04.1980 р.н., мешкає за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 4, кв. 524.  

Під час спілкування з Івановим І.І. встановлено, що йому слідчим СВ 

Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом 

поліції Завірюхою П.П. 2 лютого у кримінальному провадженні № 

4201100000000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня, 

було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України. 

Після укладання договору про надання правової допомоги, адвокат звернувся 

до слідчого з клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження відносно Іванова І.І. 

Ознайомившись з показаннями підозрюваного Іванова І.І., адвокат А. 

встановив, що його підзахисний свою вину в умисному заподіянні середньої 

тяжкості тілесних ушкоджень гр-ну Сівкіну А.С. не визнає. Він вважає, що діяв у 

стані необхідної допомоги, оскільки захищався від агресивної поведінки 

потерпілого, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпричинно 

причепився до нього, нецензурно лаявся, ображав, декілька разів намагався ударити 

його якимсь предметом по голові. Саме тому він змушений був двічі ударити рукою 

по обличчю Сівкіна А.С.  

Як засвідчив Іванов І.І., всі обставини його інциденту з Сівкіним А.С. можуть 

підтвердити гр-ни Подорожній С.А. і Панов К.К., які знаходились неподалік від 

місця події і спостерігали за нею. 

Ознайомлення адвоката А. з іншими матеріалами кримінального провадження 

№ 4201100000000010 показало, що на даний момент винуватість його підзахисного у 

заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень гр-ну Сівкіну А.С. ґрунтується 

тільки на показаннях останнього, а також висновку судово-медичної експертизи. 

Виходячи з вивчених матеріалів кримінального провадження, адвокат А. 

звернувся до слідчого з клопотанням про проведення слідчого експерименту з 

підозрюваним Івановим І.І., його одночасного допиту з потерпілим Сівкіним А.С., 

допиту свідків Подорожнього С.А. і Панова К.К.  

Завдання:  

- скласти клопотання про проведення перерахованих слідчих (розшукових) 

дій.  

Практичне заняття № 2 - 2 год. 
 

План 
1. Перевірка складених в години самопідготовки документів. 

2. Обговорення питань: 

- захисна діяльність адвоката при закінченні досудового розслідування.  



3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти за умовою задачі. 

 

Задача № 2 

Після того, як слідчий визнав зібрані під час досудового розслідування докази 

достатніми для складання обвинувального акта, він за дорученням прокурора 

повідомив підозрюваного Іванова І.І. та його захисника А. про завершення 

досудового розслідування і надав доступ до зібраних ним матеріалів.  

За результатами ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 

адвокат А. дійшов висновку, що підозрюваний Іванов А.А. під час нанесення ударів 

по обличчю потерпілого Сівкіна А.С. перебував у стані необхідної оборони, оскільки 

захищався від агресивної поведінки, яка загрожувала його життю і здоров’ю. 

Виходячи з цього, він звернувся до прокурора з клопотанням про закриття 

кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в діях Іванова І.І. складу 

злочину.  

Завдання:  

- скласти клопотання про закриття кримінального провадження щодо 

підозрюваного Іванова І.І.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). За результатами проведення занять студенти 

повинні уміти забезпечувати захист осіб під час досудового розслідування і судового 

розгляду кримінальних проваджень, напрацювати навички по складанню таких 

юридичних документів, як договір про надання правової допомоги, клопотань про: 

ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, проведення слідчих 

(розшукових) дій, закриття кримінального провадження.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

1. Порядок залучення захисника підозрюваним, обвинуваченим, їх законними 

представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, 

обвинуваченого до участі кримінальному провадженні.  

2. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням.  

3. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії. 

4. Відмова від захисника або його заміна.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 3: 

1. Скласти клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, визначених 

умовою задачі №1, і надати його на перевірку викладачеві.  

2. Скласти клопотання про закриття кримінального провадження щодо 

підозрюваного Іванова І.І. і надати його на перевірку викладачеві.  

 

ТЕМА 4. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Практичне заняття - 2 год. 



 

План 
1. Перевірка складених в години самопідготовки документів. 

2. Обговорення питань: 

- загальні та спеціальні повноваження адвоката як представника у цивільному 

процесі; 

- форма і зміст позовної заяви та порядок передачі її в суд. 

3. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти за умовою задачі. 

 

Задача 

12 липня минулого року між громадянами Задеринога М.І. і Затуливітер А.Г. 

був укладений договір позики, за умовами якого Задеринога М.І. передав 

Затуливітру А.Г. у борг 50 000 гривень. Останній зобов’язався повернути їх 

рівновеликими частинами у вигляді щомісячних платежів до 12 грудня, тобто по 

10 000 гривень щомісяця.  

Гроші Затуливітру А.Г. були передані у повному обсязі, що підтверджується 

виданою ним розпискою від 12 липня, але в порушення умов договору він за півроку 

жодного платежу не здійснив.  

У зв’язку з цим Задеринога М.І. вирішив звернутися до адвоката А. за 

наданням правової допомоги з метою стягнення боргу із Затуливітра А.Г. у судовому 

порядку.  

Завдання:  

- скласти позовну заяву про стягнення боргу.   

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття (за потреби - перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). За результатами проведення занять студенти 

повинні уміти здійснювати представництво осіб у цивільних справах, напрацювати 

навички по складанню таких юридичних документів, як позовні заяви до суду про 

стягнення боргу, стягнення заподіяної майнової шкоди. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

1. Правова природа здійснення адвокатом представництва. 

2. Правовий статус адвоката в цивільному процесі. 

3. Організація роботи адвоката при підготовці до участі в розгляді цивільних справ.  

4. Вимоги щодо форми і змісту позовної заяви. 

5. Організація роботи адвоката при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 4: 

1. Скласти позовну заяву, визначену умовою задачі, про стягнення боргу і надати її 

на перевірку викладачеві.  

 

 

ТЕМА 5. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

 



Семінарське заняття - 2 год. 

 

План 

1.  Правовий статус адвоката в господарському процесі.  

2.  Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання 

господарських спорів.  

3.  Участь адвоката-представника в розгляді господарських справ у суді.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

господарський процес, правовий статус адвоката в господарському процесі, досудове 

врегулювання господарських спорів, розгляд господарських справ у суді.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

1. Правова регламентація і підстави участі адвоката у господарському судочинстві.  

2. Права та обов’язки адвоката як представника в господарському процесі.  

3. Зміст діяльності адвоката-представника в господарському судочинстві. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Форма і зміст позовної заяви у господарських справах. 

2. Засоби досудового врегулювання господарських спорів.  

 

ТЕМА 6. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

1.  Підвідомчість справ третейським судам. 

2. Види і форма третейської угоди. 

3. Загальні положення щодо участі адвоката в третейському суді.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Підготовка адвоката до розгляду справи в третейському суді. 

2. Участь адвоката під час розгляду справи в третейському суді. 

 

 

ТЕМА 7. УЧАСТЬ АДВОКАТА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План 

1.  Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі. 

2.  Підготовка до розгляду справи в суді.  

3.  Судовий розгляд справи. 

 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

адміністративний процес, правовий статус адвоката в адміністративному процесі, 

підготовка до розгляду справи в суді, судовий розгляд справи.  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  

1. Правова регламентація і підстави участі адвоката в адміністративному процесі. 

2. Права та обов’язки адвоката як представника в адміністративному процесі.  

3. Зміст діяльності адвоката-представника в адміністративному процесі.  
 

Індивідуальні завдання до Теми 7: 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1.  Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі. 

2. Підготовка адвоката до розгляду справи в адміністративному суді. 

3. Участь адвоката під час розгляду справи в  адміністративному суді.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1.  Поняття і сутність інституту адвокатури та її завдання. 

2.  Історія розвитку інституту адвокатури у світі. 

3.  Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні. 

4.  Правове регулювання діяльності адвокатури. 

5.  Місце адвокатури в правовій системі України 

6.  Правові засади організації і діяльності адвокатури. 

7. Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність.  

8. Організаційні форми діяльності адвокатури. 

9.  Види адвокатської діяльності. 

10.  Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.  

11.  Вимоги до особи, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, та до 

адвоката. 

12.  Адвокатська таємниця, її предмет та засоби забезпечення. 

13.  Правила адвокатської етики та їх основні принципи. 

14.  Дотримання норм адвокатської етики у відносинах адвоката з клієнтами. 

15.  Дотримання норм адвокатської етики у відносинах адвоката з органами 

досудового розслідування, іншими державними органами та посадовими особами. 

16. Дотримання норм адвокатської етики у відносинах адвоката з судом. 

17. Професійні права адвоката. 

18.  Професійні обов’язки адвоката. 

19.  Помічник адвоката та його статус. 



20.  Соціальні права адвоката та його помічника. 

21.  Гарантії адвокатської діяльності. 

22.  Підстави і порядок зупинення та припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю. 

23.  Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

24.  Відносини адвокатури з місцевими органами влади та органами місцевого 

самоврядування. 

25.  Об’єднання адвокатів. 

26.  Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, її завдання, склад та 

повноваження. 

27.  Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, її завдання, 

повноваження та розгляд скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури. 

28.  Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. 

Особливості статусу адвоката іноземної держави. 

29.  Адвокатський запит як засіб збирання доказів у справі.  

30.  Документи, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової 

допомоги. 

31.  Форма та зміст договору про надання правової допомоги. Підстави для 

відмови в укладенні договору про надання правової допомоги.  

32.  Забезпечення у кримінальному процесі підозрюваному, обвинуваченому 

права на захист. 

33.  Поняття захисника у кримінальному провадженні. Загальні правила участі 

адвоката-захисника у кримінальному провадженні. 

34.  Порядок запрошення і призначення захисника в кримінальному 

провадженні. 

35.  Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. 

36.  Відмова від захисника і його заміна в кримінальному провадженні. 

37.  Участь адвоката при проведенні досудового розслідування, його права та 

обов’язки. 

38.  Участь адвоката під час судового провадження в суді першої інстанції, 

його права та обов’язки. 

39.  Захисна промова адвоката, її зміст і значення. 

40.  Адвокат як представник потерпілого у кримінальному провадженні. 

41.  Адвокат як представник цивільного позивача, відповідача в кримінальному 

провадженні. 

42.  Надання адвокатом правової допомоги свідку у кримінальному 

провадженні. 

43.  Поняття представництва в суді та його види. 

44.  Правова природа здійснення адвокатом представництва. 

45.  Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі. 

46.  Порядок оформлення повноважень адвоката на здійснення представництва 

в цивільному процесі. 

47.  Права та обов’язки адвоката як представника в цивільному процесі.  

48. Зміст діяльності адвоката-представника в цивільному процесі.  



49. Підготовка адвоката до участі в розгляді цивільних справ. 

50.  Участь адвоката при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції. 

51.  Правова регламентація і підстави участі адвоката у господарському 

судочинстві. 

52.  Права та обов’язки адвоката як представника в господарському процесі.  

53. Зміст діяльності адвоката-представника в господарському процесі.  

54.  Участь адвоката в ході досудового врегулювання та вирішення 

господарських спорів. 

55.  Підготовка до розгляду справи в господарському суді. 

56.  Участь адвоката при розгляді справ у господарському суді. 

57.  Підвідомчість справ третейським судам. 

58.  Правова регламентація і підстави участі адвоката в третейських судах.  

59.  Права та обов’язки адвоката як представника в третейських судах.  

60. Зміст діяльності адвоката-представника в третейських судах.  

61.  Види і форма третейської угоди. 

62. Підготовка адвоката до розгляду справи в третейському суді. 

63. Участь адвоката під час розгляду справи в третейському суді. 

64. Правова регламентація і підстави участі адвоката у розгляді 

адміністративних справ. 

65. Права та обов’язки адвоката як представника в адміністративному процесі.  

66. Зміст діяльності адвоката-представника в адміністративному процесі.  

67. Підготовка адвоката до розгляду адміністративної справи.  

68. Участь адвоката при розгляді адміністративних справ.  

 


