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Метою вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України» є: 

засвоєння нормативно-правових актів про адвокатуру і адвокатську 

діяльність; поглиблене вивчення студентами теоретичних положень цієї 

дисципліни; набуття вмінь ефективного застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності; оволодіння студентами знаннями статусу адвоката та 

правових механізмів використання наданих адвокату повноважень; 

формування навичок прийняття рішень у складних юридичних ситуаціях; 

засвоєння логіки доказування при встановленні фактів та обставин у 

провадженнях; опанування необхідною науково-методологічною 

підготовкою, яка забезпечить належне виконання адвокатської діяльності; 

підвищення правової культури та ерудиції студентів, оволодіння досвідом 

інших держав у застосуванні інституту адвокатури; формування патріотизму 

відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття 

відповідальності перед людиною, суспільством та державою.  

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Кримінальне 

право», «Кримінальний процес», «Цивільне право», «Цивільний процес», 

«Господарське право», «Господарський процес», «Адміністративний 

процес».  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України». 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні  

знати: 

1) на понятійному рівні: сучасні наукові дані, які використовуються в 

науці «Адвокатура України»; 

2) на фундаментальному рівні: систему, склад, структуру , завдання, 

принципи організації і форми діяльності адвокатури; 

3) на практично-творчому рівні: положення чинного законодавства, 

яке регулює адвокатську діяльність, особливості та проблеми здійснення 

адвокатської діяльності в Україні; 

вміти:  

1) на репродуктивному рівні: 

вільно відтворювати та поглиблювати знання з теорії і практики 

адвокатської діяльності;  

2) на алгоритмічному рівні:  

використовувати знання в практичний діяльності при розв’язанні 

типових ситуацій, правильно тлумачити та застосовувати чинне 

законодавство в сучасній адвокатській практиці та в умовах змагального 

судового процесу.  

3) на евристичному рівні: 

здійснювати евристичний пошук змін до законодавства та нові 

досягнення юридичної науки для використання їх у практичній діяльності 

адвоката. 

4) на творчому рівні:  



-  здійснювати творчий пошук шляхів розв’язання нетипових завдань та 

проблемних питань при застосуванні норм права; 

-  доводити обгрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні 

законодавства в умовах конкуренції правових норм. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 90 годин; 3,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ. 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ 

Історія розвитку інституту адвокатури у світі. Поняття адвокатської 

діяльності в Україні, її сутність та особливість. Поняття і соціальна роль 

адвокатури в суспільстві. Правове призначення адвокатури в державі. 

Правові засади організації і діяльності адвокатури України. Предмет, система 

курсу «Адвокатура України». 

Визначення загальних засад організації адвокатури. Загальні принципи 

діяльності адвокатів. Основні положення, що стосуються адвокатської 

діяльності, в Конституції України, міжнародних правових актах, рішеннях 

Європейського Суду з прав людини та в рішеннях Конституційного Суду 

України. Проблеми розвитку адвокатури України. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність. Вимоги, що 

висуваються до особи, яка прагне отримати статус адвоката, та порядок 

отримання права на заняття адвокатською діяльністю. Кваліфікаційні іспити. 

Єдиний реєстр адвокатів України. Правовий статут адвоката та його 

помічника. Права та обов’язки адвоката. Правовий захист адвоката. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Вища кваліфікаційна 

комісія адвокатури. Організаційні форми та види діяльності адвокатів. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Поняття захисника у кримінальному провадженні. Допуск захисника до 

участі в справі. Процесуальне становище захисника у кримінальному 

провадженні. Презумпція невинуватості в роботі захисника. Діяльність 

адвоката-захисника на досудовому слідстві щодо захисту підозрюваного. 

Участь адвоката під час судового провадження. 

 

ТЕМА № 4. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Правовий статус адвоката в цивільному процесі. Робота адвоката під час 

ведення цивільних справ у суді першої інстанції. Діяльність адвоката під час 

ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження. 

 

ТЕМА 5. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 



Правовий статус адвоката в господарському процесі. Особливості 

діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання 

господарських спорів. Участь адвоката-представника в розгляді господарських 

справ у суді. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядку. 

 

ТЕМА 6. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ 

Загальні положення щодо участі адвоката в третейському суді. 

Підготовка до розгляду справи в суді. Судовий розгляд справи. 

 

ТЕМА 7. УЧАСТЬ АДВОКАТА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі. 

Підготовка до розгляду справи в суді. Судовий розгляд справи. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Адвокатура України» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 



1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Адвокатура України» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: завдання (для 

проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань; аудиторні 

контрольні роботи; перевірка наявності та якості виконаних індивідуальних 

завдань та самостійної роботи; залік.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

 Спеціальність 081 Право 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА  Обсяг 3,0 кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет(-и) юридичний 
 

Курс 4  Групи ЮД-641, ЮД-642, ЮД-643, ЮД-644, ЮД-645, ЮД-646  

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття та сутність інституту 

адвокатури. Загальні засади 

організації і діяльності адвокатури 

14 4 2 2  10 

2 Організація адвокатської діяльності 

в Україні 

16 6 4 2  10 

3 Правовий статус адвоката-захисника 

в кримінальному процесі 

15 10 4 2 4 5 

4 Участь адвоката в цивільному 

процесі 

14 4 2  2 10 

5 Участь адвоката в господарському 

процесі 

12 2  2  10 

6 Участь адвоката в третейському суді 7 2 2   5 



№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Участь адвоката в адміністративному 

процесі 

12 2  2  10 

 Разом за семестр 90 30 14 10 6 60 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін , протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

Керівник кафедри     Світлана ШАЛГУНОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.2. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

       Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

 Спеціальність 081 Право  

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг 3,0 кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет(-и) ПЦО ННІ ЗНПК 

 

Курс 4  Групи  ЮЗ-641, ЮЗ-642, ЮЗ-731МСН, ЮЗ-821МС 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 
С

ам
о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття та сутність інституту 

адвокатури. Загальні засади 

організації діяльності адвокатури 

10     10 

2 Організація адвокатської діяльності 

в Україні 

17 2 2   15 

3 Правовий статус адвоката-захисника 

в кримінальному процесі 

21 6 2 4  15 

4 Участь адвоката в цивільному 

процесі 

12 2 2   10 

5 Участь адвоката в господарському 

процесі 

10      10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Участь адвоката в третейському суді 10     10 

7 Участь адвоката в адміністративному 

процесі 

10     10 

 Разом за семестр 90 10 6 4  80 

 Форма підсумкового контролю Залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

Керівник кафедри    Світлана ШАЛГУНОВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

 Спеціальність 081 Право 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.  

- Господарський процесуальний кодекс України. - К., 2003. 

- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіційне 

видання. - К., 2004. 

- Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

- Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

- Кодекс адміністративного судочинства України: Офіц. видання. – К.: 

«Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 168 с.  

- Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. - 

К., 2004. 

- Акти міжнародного права: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і 

професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – 

Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.  

- закони: 

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 

05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20адвокатуру%20та%20адвокатську

%20діяльність  

2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів»: чинне законодавство станом на 30.09.2016 



р. (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 144 с. – (Закони України). 
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3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

4. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» // Урядовий 

кур’єр. - 2006. - № 60. - С. 18. 

5. Закон України від 1.12.1994 року «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду». //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 

1. 

- підзаконні акти:  

1. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

2. Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 

липня 2017 року № 570.  

3. Про затвердження Порядку застосування електронних засобів 

контролю: Наказ МВС України від 8 червня 2017 року № 480.  

4. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 5 квітня 2016 року 

№ 139.  

5. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху 

кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної 

поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 

2016 року № 296.  

6. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 

2015 року № 1377.  

7. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури від 17 листопада 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http: //vkdka.org/polojennia/  

8. Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

регіону, затверджений рішенням РАУ №92 від 08 квітня 2017 року № 92// 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vkdka.org/reglament-

kdkregionu/  

9. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF  

 

http://vkdka.org/reglament-kdkregionu/
http://vkdka.org/reglament-kdkregionu/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF


10. Правила адвокатської етики: затверджені Звітно-виборним з’їздом 

адвокатів України 09 червня 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS28627.html  

11. Основні положення про роль адвокатів. Прийняті УПІ Конгресом 

ООН зі запобігання злочинам у серпні 1990 р. 25  

12. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, Прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на 

пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.  

13. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі 

Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р.  

14. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям 

Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. 

Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників 

міністрів 25 жовтня 2000 р.  

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за 

конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича 

щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 

44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного 

вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник 

України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.  

2. Рішення Конституційного Суду України, прийняте 30 вересня 2009 

року у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 

Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний 

сайт Конституційного Суду України www.ccu.gov.ua.  

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 

№ 8 „Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. 

В.Т. Маляренка. - К., 2004.  

4. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті 

конституційного провадження у справі за конституційним зверненням 

громадянина США Глотова Олександра Леонідовича щодо офіційного 

тлумачення положень статей 42, 43 Конституції України, Закону України 

«Про адвокатуру» і статті 13 Закону України «Про підприємництво» та 

визнання неконституційними положень статей 2, 17 Закону України «Про 

адвокатуру» від 1 жовтня 2002 р. № 51-у/2002.  

 

Підручники: 

1. Святоцький О.Д. Адвокатура України / Святоцький О.Д., Михеєнко 

М.М. - Київ, 1997. - 224 с. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS28627.html


2. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / 

О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський (кер. авт. кол.) та ін.; Відп. 

ред. В. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с. 

3. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: 

Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.  

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1.  Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под 

общ. ред. Н. В. Буробина. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2005. - 604 с.  

2. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист 

прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. 

– 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.  

3. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. 2-е изд., испр. / М.Ю. 

Барщевский . - М.: Профобразование, 2000. - 312 с.  

4. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве / Т.В. 

Варфоломеева. - К.: Институт адвокатуры, 1998. - 204 с. 

5.  Гаррис Р. Школа адвокатуры: Пер. с англ. П. Сергеича / Р. Гаррис. - 

Тула: Автограф, 2001. - 352 с. 

6.  Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі: Навчальний посібник / І.Ю. Гловацький. - Київ: Атіка. - 2003. - 352 

с. 

7. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна 

література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.  

8. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, 

стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.  

9. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе / А.Ф. Кони 

// Собрание соч. в 8 томах. - Т. 4. - М.,1967. - 568 с. 

10.  Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника у досудовому 

провадженні та в суді першої інстанції / Т.В. Корчева. - Харків, 2007. - 200 с. 

11. Медведчук В.В. та ін. Історія адвокатури України (2-ге видання) 

К., 2002. 

12.  Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т.Б. 

Вільчик, О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. - 

Х.: Право, 2014. - 392 с.  

13.  Плевако Ф.Н. Избранные речи / Ф. Плевако. - Тула, 2000. - 640 с. 

14. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і 

сучасність. - К., 1997. 

15. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті 

VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). 

Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. 

Юре, 1997. – 320 с.  

16. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и 

защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: 

учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 

с.  



17. Судебные речи знаменитых русских адвокатов. Составитель и 

редактор Е.Л. Рожникова. - М.: «Гардарика», 1997. - 392 с. 

18.  Судові промови адвокатів України. - К.: Ред. журн. «Адвокат», 

2000. - 216 с.  

19.  Судові промови адвокатів України: Редколегія: Медведчук В.В. 

(голова) та інші. - К.,2008. 

20.  Сучасні системи адвокатури (За редакцією Святоцького О.Д.). -

К., 1993. 

21. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / 

С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.  

21. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / 

В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 

398 с.  

22. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого 

законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: 

Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.  

23. Яновська О.Г. Адвокатура та судова риторика. Навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Г. Яновська 

– К.: КНЕУ, 2008 – 156 с.  

24. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. 

Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.  

 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-

захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі / Г. Алейников // 

Право України. - 2002. - № 10. - С. 100-104. 

2. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // 

Віче. – 2007. – №16. – С. 30-32.  

3. Бірюкова А.М. Адвокатура - інститут правової держави / А.М. 

Бірюкова // Адвокат. 2004. - № 3. - С. 12-13. 

4. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 

правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. - 2005. - 

№ 1. - С. 49.  

5. Бобрик В., Новосельцев І. Адвокат-іноземець в Україні та адвокат-

українець за кордоном: реалії чи перспективи // Підприємництво, 

господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 139-142. 

6. Борзих Н.В. Діяльність захисника на досудових стадіях 

кримінального процесу та при судовому розгляді справи: монографія / Н.В. 

Борзих. - Донецьк: «Ноулідж», 2010, - 113 с. 

7. Боров В.І. Про деякі питання тактики захисту при використанні на 

судовому слідстві свідчень під псевдонімом / В.І. Боров // Адвокат. 2003. - № 

5. - С. 13-17. 

8. Варфоломеєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти 

захисту / Т. Варфоломеева // Вісник Академії правових наук України. - 2002. 

- № 3 (30). - С. 142-145.  



9. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і 
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Метою вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України» є: 

засвоєння нормативно-правових актів про адвокатуру і адвокатську 

діяльність; поглиблене вивчення студентами теоретичних положень цієї 

дисципліни; набуття вмінь ефективного застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності; оволодіння студентами знаннями статусу адвоката та 

правових механізмів використання наданих адвокату повноважень; 

формування навичок прийняття рішень у складних юридичних ситуаціях; 

засвоєння логіки доказування при встановленні фактів та обставин у 

провадженнях; опанування необхідною науково-методологічною 

підготовкою, яка забезпечить належне виконання адвокатської діяльності; 

підвищення правової культури та ерудиції студентів, оволодіння досвідом 

інших держав у застосуванні інституту адвокатури; формування патріотизму 

відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття 

відповідальності перед людиною, суспільством та державою.  

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Кримінальне 

право», «Кримінальний процес», «Цивільне право», «Цивільний процес», 

«Господарське право», «Господарський процес», «Адміністративний 

процес».  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України». 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні  

знати: 

1) на понятійному рівні: сучасні наукові дані, які використовуються в 

науці «Адвокатура України»; 

2) на фундаментальному рівні: систему, склад, структуру , завдання, 

принципи організації і форми діяльності адвокатури; 

3) на практично-творчому рівні: положення чинного законодавства, 

яке регулює адвокатську діяльність, особливості та проблеми здійснення 

адвокатської діяльності в Україні; 

вміти:  

1) на репродуктивному рівні: 

вільно відтворювати та поглиблювати знання з теорії і практики 

адвокатської діяльності;  

2) на алгоритмічному рівні:  

використовувати знання в практичний діяльності при розв’язанні 

типових ситуацій, правильно тлумачити та застосовувати чинне 

законодавство в сучасній адвокатській практиці та в умовах змагального 

судового процесу.  

3) на евристичному рівні: 

здійснювати евристичний пошук змін до законодавства та нові 

досягнення юридичної науки для використання їх у практичній діяльності 

адвоката. 

4) на творчому рівні:  



-  здійснювати творчий пошук шляхів розв’язання нетипових завдань та 

проблемних питань при застосуванні норм права; 

-  доводити обгрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні 

законодавства в умовах конкуренції правових норм. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 90 годин; 3,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ. 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ 

Історія розвитку інституту адвокатури у світі. Поняття адвокатської 

діяльності в Україні, її сутність та особливість. Поняття і соціальна роль 

адвокатури в суспільстві. Правове призначення адвокатури в державі. 

Правові засади організації і діяльності адвокатури України. Предмет, система 

курсу «Адвокатура України». 

Визначення загальних засад організації адвокатури. Загальні принципи 

діяльності адвокатів. Основні положення, що стосуються адвокатської 

діяльності, в Конституції України, міжнародних правових актах, рішеннях 

Європейського Суду з прав людини та в рішеннях Конституційного Суду 

України. Проблеми розвитку адвокатури України. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність. Вимоги, що 

висуваються до особи, яка прагне отримати статус адвоката, та порядок 

отримання права на заняття адвокатською діяльністю. Кваліфікаційні іспити. 

Єдиний реєстр адвокатів України. Правовий статут адвоката та його 

помічника. Права та обов’язки адвоката. Правовий захист адвоката. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Вища кваліфікаційна 

комісія адвокатури. Організаційні форми та види діяльності адвокатів. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Поняття захисника у кримінальному провадженні. Допуск захисника до 

участі в справі. Процесуальне становище захисника у кримінальному 

провадженні. Презумпція невинуватості в роботі захисника. Діяльність 

адвоката-захисника на досудовому слідстві щодо захисту підозрюваного. 

Участь адвоката під час судового провадження. 

 

ТЕМА № 4. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Правовий статус адвоката в цивільному процесі. Робота адвоката під час 

ведення цивільних справ у суді першої інстанції. Діяльність адвоката під час 

ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження. 

 

ТЕМА 5. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 



Правовий статус адвоката в господарському процесі. Особливості 

діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання 

господарських спорів. Участь адвоката-представника в розгляді господарських 

справ у суді. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядку. 

 

ТЕМА 6. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ 

Загальні положення щодо участі адвоката в третейському суді. 

Підготовка до розгляду справи в суді. Судовий розгляд справи. 

 

ТЕМА 7. УЧАСТЬ АДВОКАТА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі. 

Підготовка до розгляду справи в суді. Судовий розгляд справи. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Адвокатура України» передбачено: 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 



1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Адвокатура України» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: завдання (для 

проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань; аудиторні 

контрольні роботи; перевірка наявності та якості виконаних індивідуальних 

завдань та самостійної роботи; залік.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

       Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

 Спеціальність 6.030401 Правознавство 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг 3,0 кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет(-и) ПЦО ННІ ЗНПК 

 

Курс 5  Групи  ЮЗ-551, ЮЗ-552 
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Аудиторна робота 
С
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С
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П
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т.
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н
я
тт
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття та сутність інституту 

адвокатури. Загальні засади 

організації діяльності адвокатури 

10     10 

2 Організація адвокатської діяльності 

в Україні 

17 2 2   15 

3 Правовий статус адвоката-захисника 

в кримінальному процесі 

21 6 2  4 15 

4 Участь адвоката в цивільному 

процесі 

12 2 2   10 

5 Участь адвоката в господарському 

процесі 

10      10 
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Аудиторна робота 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Участь адвоката в третейському суді 10     10 

7 Участь адвоката в адміністративному 

процесі 

10     10 

 Разом за семестр 90 10 6  4 80 

 Форма підсумкового контролю Залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

Керівник кафедри    Світлана ШАЛГУНОВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

 Спеціальність 6.030401 Правознавство 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.  

- Господарський процесуальний кодекс України. - К., 2003. 

- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіційне 

видання. - К., 2004. 

- Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

- Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

- Кодекс адміністративного судочинства України: Офіц. видання. – К.: 

«Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 168 с.  

- Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. - 

К., 2004. 

- Акти міжнародного права: 

3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і 

професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – 

Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.  

- закони: 

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 

05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20адвокатуру%20та%20адвокатську

%20діяльність  

2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів»: чинне законодавство станом на 30.09.2016 



р. (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 144 с. – (Закони України). 

24  

3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

4. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» // Урядовий 

кур’єр. - 2006. - № 60. - С. 18. 

5. Закон України від 1.12.1994 року «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду». //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 

1. 

- підзаконні акти:  

1. Загальні принципи етики юристів (затвердженні Міжнародною 

асоціацією адвокатів) // Адвокат. - 1996. - № 1. 

2. Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 

липня 2017 року № 570.  

3. Про затвердження Порядку застосування електронних засобів 

контролю: Наказ МВС України від 8 червня 2017 року № 480.  

4. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 5 квітня 2016 року 

№ 139.  

5. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху 

кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної 

поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 

2016 року № 296.  

6. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 

2015 року № 1377.  

7. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури від 17 листопада 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http: //vkdka.org/polojennia/  

8. Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

регіону, затверджений рішенням РАУ №92 від 08 квітня 2017 року № 92// 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vkdka.org/reglament-

kdkregionu/  

9. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 // [Електронний ресурс]. – 
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Інші джерела: 
Перелік рекомендованих періодичних видань: 
Адвокат. 
Бюлетень Міністерства юстиції України. 
Вісник Верховного Суду України. 
Вісник Конституційного Суду України. 
Віче. 
Влада. Людина. Закон. 
Держава і право. 
Офіційний вісник України. 
Підприємництво, господарство і право. 
Право і практика. 
Право і суспільство. 
Право України. 
 

Інтернет-ресурси: 

 

Офіційний cайт Верховної Ради України  www.zakon.rada.gov.ua 

Законопроекти України (сайт ВРУ) www.zakon.gov.ua 

Сайт нормативно-правових документів 

Кабінету Міністрів України 
www.kmu.gov.ua 

Офіційний cайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua 

Офіційний сайт представництва Президента 

України 
www.prezident.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства Юстиції України  www.gdo.kiev.ua 

Офіційний cайт Національного банку України www.bank.gov.ua 

Офіційний сайт Вищої ради правосуддя 

України 
www.vru.gov.ua 

Офіційний cайт Третейської палати України 
www.arbitrationchamber.org.u

a 

Газета „Урядовий кур’єр”  www.ukcc.com.ua 

Газета „Юридична практика” www.practix.com 

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ 
www.academyvd.dp.ua 

Академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 
www.lawschool.lviv.ua 
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Юридичний факультет Академії управління та 

інформаційних технологій 
www.ariu.berdyansk.net 

Юридичний факультет Київського 

національного економічного університету 
www.uf-kneu.kiev.ua 

Освітній портал Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна 
www.osvita.org.ua 

Бібліотека національного університету 

державної податкової служби України 
www.library.ufei.ukrsat.com 

Юридичний факультет Запорізького 

державного університету 
www.lib.profi.net.ua  

Вісник податкової служби України www.visnuk.com.ua 

Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua 

Обговорення правових питань "LIGA 

ONLINE" 
www.liga.kiev.ua 

Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua 

Віртуальна Школа Права www.lawschool.lviv.ua 

Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського 
www.nbuv.gov.ua 

Національна Парламентська бібліотека 

України 
www.nplu.kiev.ua  

Бібліотека ім. Лесі Українки www.lucl.lucl.kiev.ua 

Бібліотека Верховної Ради України www.rada.kiev.ua/library 

Харківська державна наукова бібліотека 

ім. В.Г. Короленка 
www.korolenko.kharkov.com 

Електронний каталог Рівненської державної 

обласної бібліотеки 
www.libr.rv.ua 

Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 
www.library.vinnitsa.com 

Київська безплатна юридична консультація 

On-line  
www.unic.com.ua 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

Керівник кафедри    Світлана ШАЛГУНОВА 

 

 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу Юлія ТЮРЯ 
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