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1.  ВСТУП 

 

Вибіркова дисципліна « Правоохоронне право (Адвокатура України)» 

займає особливе місце в навчальному плані і є невід’ємним фактором правової 

системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і 

свобод. 

Зміст цієї навчальної дисципліни складається із знань, що регулюють 

діяльність адвоката – захисника у сфері судочинства, судового захисту прав та 

інтересів людей.  

Одержані знання дозволять студентам сформувати фаховий світогляд, 

пізнати органічні зв’язки даної навчальної дисципліни з іншими академічними 

курсами. Дисципліна « Правоохоронне право (Адвокатура України)» межує з 

такими правовими дисциплінами, як «Організація судових та правоохоронних 

органів України», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Цивільний 

процес», «Кримінальний процес», «Адміністративне судочинство», 

«Господарське право», «Господарський процес» та інші. 

Програма нормативної дисципліни  « Правоохоронне право (Адвокатура 

України)» конкретизує освітньо-професійну програму вищої освіти за 

професійним спрямуванням 0601 „Право”. 

Правову основу програми дисципліни « Правоохоронне право 

(Адвокатура України)» складають: Конституція України, Закони України, 

укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, положення 

міжнародних договорів та інших нормативних актів, на яких ґрунтується 

інститут адвокатури. 

Навчальна дисципліна передбачає вивчення призначення, статусу, 

основних функцій, порядку організації адвокатури, як інституту 

громадянського суспільства. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

 - використовувати отримані знання у вирішенні професіональних 

завдань; 

 - аналізувати та використовувати нормативний матеріал на практиці; 

 - визначати тактику і позицію захисту при здійсненні представництва з 

різних   категорій судових справ; 

 - тлумачити чинне законодавство. 

В разі подальшої підготовки фахівця (за програмою освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр) засвоєні з дисципліни знання 

мають бути базою для опанування методами взаємодії з усіма галузями 

правової системи держави. 

Програма нормативної дисципліни - складова навчально - методичного 

забезпечення підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Програма визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює 

обсяг та рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної 

роботи згідно з вимогами освітньо - професійної програми підготовки 

бакалаврів. 
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2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Стандарт поширюється на кафедру кримінального права та кримінології 

НГУ, що здійснює викладання нормативної дисципліни « Правоохоронне право 

(Адвокатура України)».  

Стандарт встановлює: 

– компетенції, що має опанувати спеціаліст і магістр, які навчаються на базі 

ОПП бакалавра; 

– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 

компетенції; 

– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 

– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 

форми навчання; 

– форму підсумкового контролю; 

– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 

– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 

– вимоги до засобів діагностики. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 

випускників вищих навчальних закладів. 

 

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

3.1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. 

3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів. 

3.3  СВО НГУ ІМЗ-09. « Організація видання інформаційно-методичного 

забезпечення навчального процесу.» / Упоряд.: В.О. Салов, О.І. Додатко, Т.О. 

Письменкова, О.Н. Єльченко - Дніпропетровськ: Національний гірничий 

університет, 2009. – 60 с. 

3.4. СВО НГУ НМЗ-05. « Нормативно-методичне забезпечення 

навчального процесу» / Упоряд.: В.О. Салов, Г.В. Журавльов, О.М. Кузьменко, 

В.О Назаренко, А.В. Небатов, Т.Г. Николаєва, В.І Прокопенко, Є.М. Шляхов. -  

Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  139 с. 

 

4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

ПП  «Конституційне право України» 

ПП  «Організація судових та правоохоронних органів 

ПП  «Кримінальний процес» 

ПП  «Цивільний процес» 

 

5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 1,5 кредити ECTS (54 академічні години) 

Аудиторні заняття – 27 академічних годин. 

Самостійна робота – 27 академічних годин. 

 

 

 

 



 8 

 

6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ, 

ТА ТЕМИ ДИСЦИПЛІНИ 
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і 

Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 

студент повинен уміти)  

Змістові модулі 

Розподіл часу 

а
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т
о

р
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1 2 3 4 5 6 
№ 1 Аналізувати законодавство про адвокатуру 

України; правильно тлумачити закони та інші 

нормативні акти, які регламентують 

діяльність адвокатури України, знати 

організаційну побудову адвокатури України, 

принципи адвокатської діяльності; чітко 

визначати права та обов’язки адвокатів.  

 

Лекції  

Аудиторні:           2 год. на тиждень 

 

1. Наука про адвокатуру.  

Історія виникнення та 

розвитку адвокатури. 

 

2 

10 26 

2. Організація 

адвокатури в Україні. 

 

2 

3. Адвокатська етика. 

Консультативна робота 

адвоката. Методика 

організації роботи над 

справою. 

 

2 

4. Участь адвоката у 

Конституційному Суді 

України. 

 

2 

5. Адвокат у 

кримінальному процесі. 

 

2 

6. Адвокат у цивільному 

процесі. Адвокат у 

господарському 

судочинстві. 

 

2 

7. Адвокат у 

нотаріальному процесі. 

Адвокат у виконавчому 

провадженні. 

 

2 

8. Адвокат у 

Європейському Суді з 

прав людини. Правові 

системи адвокатури: 

англо-французька та 

німецька системи. 

2 

Разом 16 
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1 2 3 4 5 6 
№ 2 Застосовувати норми кримінально-

процесуального, цивільно-процесуального та 

господарсько-процесуального права. 

Обґрунтовувати й відстоювати свою 

правову позицію. Випрацьовувати у собі 

комунікативні та інші особистісні якості, що 

сприяють підвищенню ефективності 

правозахисної діяльності. 

Практичні заняття  

Аудиторні:            1 год. на тиждень 

 

1. Наука про адвокатуру.  

Історія виникнення та 

розвитку адвокатури. 

Організація адвокатури 

в Україні. Адвокатська 

етика. Консультативна 

робота адвоката. 

Методика організації 

роботи над справою.  

 

2 17 28 

2. Участь адвоката у 

Конституційному Суді 

України. Адвокат у 

кримінальному процесі. 

 

2 

3. Адвокат у цивільному 

процесі. Адвокат у 

господарському 

судочинстві. Адвокат у 

нотаріальному процесі. 

Адвокат у виконавчому 

провадженні. 

 

2 

4.  Адвокат у 

Європейському Суді з 

прав людини. Правові 

системи адвокатури: 

англо-французька та 

німецька системи. 

 

1 

Захист практичного 

модуля за розкладом 

занять  

4 

Разом 11   

  Разом з дисципліни 27 27 54 

 
 

Частка  
навантаження  0,5  
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7. ТЕМИ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Наука про адвокатуру.  

Історія виникнення та розвитку адвокатури. 

 

1. Адвокатура – суспільна наука у контексті взаємодії із соціологією, 

політологією, філософією, історією, економікою, риторикою, етикою, 

психологією, культурологією. Основні поняття науки про адвокатуру.  

 2. «Адвокатура  України» як навчальна дисципліна, її предмет та 

система. 

3. Особливості системи джерел науки про адвокатуру. 

4. Місце «Адвокатури України» серед інших навчальних юридичних 

дисциплін. 

5. Напрями діяльності адвокатури при охороні й захисті прав та 

охоронюваних законом інтересів осіб.  

6. Виникнення адвокатури в Греції. Логографи.  

7. Організація римської адвокатури. Інститут патронату. Римська 

адвокатура  за часів імперії та республіканського періоду. 

8. Розвиток інституту адвокатури у Франції, Англії, Німеччині. 

9. Судове представництво на території України. Прокуратори. Організація 

адвокатури за Литовськими статутами. 

         10. Роль таких правових пам’яток, як «Права, по которым судится 

малороссийский народ» та «Литовські статути» у розвитку інституту 

адвокатури. 

11. Судова реформа 1864 р. та організація адвокатури за Судовими 

статутами 1864 р. Присяжні та приватні повірені. 

12. Адвокатура України після 1917 року. 

13. Розвиток  інституту адвокатури на землях Східної Галичини й Буко 

вини до 1939 р. 

14. Становлення адвокатури за радянських часів. 

15. Формування адвокатського корпусу за чинним законодавством 

України.  

 

Тема 2. Організація адвокатури в Україні. 

       1. Визначення завдань адвокатури в Конституції України та чинному 

законодавстві. Поняття адвокатської діяльності, її мета, принципи, гарантії. 

  2. Види та організаційні форми адвокатської діяльності. 

  3. Порядок набуття статусу адвоката. Помічник та стажист адвоката. 

  4. Професійні та суспільні права і обов’язки адвоката. 

  5. Дисциплінарна та кримінальна відповідальність щодо адвоката. 

  6. Страхування та оподаткування діяльності адвоката. 

  7. Надання правової допомоги адвоката безоплатно. 

  8. Зупинення та припинення адвокатської діяльності. 

  9. Право особи на отримання кваліфікованої юридичної допомоги: 

конституційні та міжнародно-правові аспекти. 
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  10. Правовий  статус адвокатури:  сучасні проблеми та шляхи їх 

вирішення.  

 

Тема 3. Адвокатська етика. 

    1. Сутність поняття «адвокатська етика»  та її особливості. 

    2. Етичні засади  регулювання адвокатської діяльності. Правила 

адвокатської етики.  

    3. Принципи адвокатської етики.  

    4. Етичні правила поведінки у сфері «адвокат-клієнт». 

    5. Етичні правила у взаєминах «адвокат-колега». 

    6. Етика відносин «адвокат-суд»: погляд науковців. 

 

Тема 4. Консультативна робота адвоката. Методика організації роботи над 

справою. 

     1. Значення та види збору інформації у справі. 

     2. Опитування громадян. Ознайомлення з документами. 

     3. Консультування у фахівців. 

     4. Аналіз фактичної основи справи та доказів. 

     5. Вироблення позицій у кримінальній та у цивільній справі. 

.     6. Поняття та види консультування. 

 

Тема 5. Участь адвоката у Конституційному Суді України.  

     1. Загальна характеристика конституційного провадження та його 

суб’єктів. Роль адвоката у конституційному процесі України. 

    2. Участь адвоката у підготовці справи до конституційного  

провадження. 

    3. Право на звернення у Конституційний Суд України. 

    4. Зміст звернення у Конституційний Суд України. 

    5. Відповіді на звернення у Конституційний суд України. 

    6. Роль адвоката у конституційному провадженні. Клопотання у 

конституційному процесі. 

    7. Змагальність у конституційному процесі. Виступи сторін. 

    8. Клопотання про відкладення або припинення справи. 

    9. Клопотання про відновлення розгляду справи. 

   10.Заключний виступ адвоката. 

   11.Клопотання, пов’язані з винесеним Конституційним Судом 

України рішенням. 

 

Тема 6. Адвокат у кримінальному процесі. 

       1. Правовий статус адвоката - захисника в  кримінальному 

судочинстві. Визначення захисника у кримінальній справі.  

     2. Процесуальне становище захисника у кримінальному процесі. 

Робота адвоката - захисника на досудовому слідстві.  

     3. Прийняття захисником доручення на участь у справі.  
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     4. Вступ захисника до кримінальної справи.  

     5. Вироблення захисником правової позиції у справі.  

     6. Робота захисника протягом досудового слідства.  

     7. Діяльність захисника під час закінчення досудового слідства. 

      8. Роль адвоката – захисника в судових стадіях процесу.  

     9. Участь адвоката – захисника в суді першої інстанції.  

   10. Діяльність адвоката – захисника під час апеляційного та касаційного 

провадження. 

    11. Адвокат представник потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача на досудовому слідстві та у судових стадіях. 

                 

        Тема 7. Адвокат у цивільному процесі.  

                              Адвокат у господарському судочинстві. 

       1. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі.  

      2. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої 

інстанції. Складання адвокатом  процесуальних документів. 

      3. Процесуальна діяльність адвоката на стадії попереднього 

судового засідання. 

      4. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільної справи. 

      5. Судові дебати і промова адвоката в цивільній справі та методика її 

побудови.  

      6. Процесуальна діяльність адвоката в апеляційному та касаційному  

провадженнях. 

           7. Господарське судочинство як спосіб захисту економічних прав  

суб’єктів підприємницької діяльності.  

           8. Особливості представництва у господарському процесі. 

  

       Тема 8. Адвокат у нотаріальному процесі. 

       1. Поняття нотаріального процесу.  

      2. Правові основи нотаріальної діяльності. 

       3. Участь адвоката при безпосередньому вчиненні нотаріальних дій. 

 

Тема 9. Адвокат у виконавчому провадженні. 

      1. Виконавче провадження в Україні.  

      2. Підстави участі адвоката у виконавчому провадженні. 

       3. Процесуальне становище адвоката при примусовому вчиненні 

виконавчих дій. 

      4. Участь адвоката на різних стадіях виконавчого провадження. 

      5. Оформлення повноважень адвоката у виконавчому провадженні. 

      6. Процесуальні засоби захисту прав стягувача та боржника 

адвокатом на стадії відкриття виконавчого провадження. 

           7. Процесуальний порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності 

державного виконавця. 
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Тема 10. Адвокат у Європейському Суді з прав людини. 

         1. Міжнародні судові установи та органи міжнародних організацій. 

        2. Правові засади захисту прав людини та основоположних свобод у  

Європейському Суді з прав людини. 

         3. Право, що підлягає захисту за конвенцією про захист прав людини 

та основоположних свобод. 

        4. Правовий статус адвоката у  Європейському Суді з прав людини. 

         5. Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини. 

         6. Стадії та процедури, що включає провадження в Європейському 

Суді. 

         7. Діяльність адвоката на різних стадіях процесу Європейського Суду 

з прав людини. 

 

Тема 11. Правові системи адвокатури: 

англо-французька та німецька системи. 
       1. Адвокатура Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної 

Ірландії. 

        2. Організаційна структура адвокатури Франції. Роль адвоката в 

цивільному процесі Франції. 

        3. Організаційна структура адвокатури Німеччини. Процедура 

допуску до адвокатської практики в Німеччині. 

       4. Адвокатура Сполучених Штатів Америки. Мета існування в США 

служби публічних захисників. 

 

 

                    8.  ТЕМИ І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ   

Тема 1. Наука про адвокатуру.  

Історія виникнення та розвитку адвокатури. 

1. Адвокатура – суспільна наука. Місце «Адвокатури України» серед 

інших навчальних юридичних дисциплін.  

          2. Особливості системи джерел науки про адвокатуру.  

3. Судове представництво на території України. Прокуратори. Роль таких 

правових пам’яток, як «Права, по которым судится малороссийский народ» та 

«Литовські статути» у розвитку інституту адвокатури. 

    4.  Розв’язання  ситуаційних задач.  

 

Тема 2. Організація адвокатури в Україні. 

1. Поняття, мета, принципи та гарантії адвокатської діяльності. 

Порядок набуття статусу адвоката. 

2. Види та організаційні форми адвокатської діяльності. 

3. Дисциплінарна та кримінальна відповідальність щодо адвоката. 

4. Зупинення та припинення адвокатської діяльності. 

     5. Розв’язання  ситуаційних задач.  
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Тема 3. Адвокатська етика. 

1. Співвідношення моралі, моральності і етики у адвокатській діяльності. 

2. Загальна характеристика принципів адвокатської діяльності. 

3. Принципи законності та конфіденційності. 

4. Принцип домінантності інтересів клієнта. 

5. Розв’язання  ситуаційних задач. 

 

Тема 4. Консультативна робота адвоката. Методика організації роботи над 

справою. 

     1. Поняття консультування.  

     2. Опитування громадян та інформація у справі. 

     3. Поняття позиції у справі. 

     4. Консультування у фахівців. 

5. Розв’язання  ситуаційних задач.  

  

Тема 5. Участь адвоката у Конституційному Суді України.  

1. Участь адвоката у конституційному провадженні. 

2. Клопотання у конституційному процесі. Клопотання, пов’язані з  

винесеним Конституційним Судом України рішенням. 

3. Розв’язання  ситуаційних задач. 

 

Тема 6. Адвокат у кримінальному процесі. 

1. Способи вступу захисника в кримінальний процес. 

2. Порядок призначення захисника. Випадки обов’язкового призначення 

захисника. 

3. Документи, що підтверджують повноваження захисника на участь у 

справі. Права та обов’язки захисника з моменту допуску до участі у справі. 

4. Порядок участі захисника при допитах підозрюваного та 

обвинуваченого. 

5. Порядок оскарження захисником у суд арешту чи продовження строку 

утримання під вартою. 

6. Права захисника під час ознайомлення з матеріалами кримінальної 

справи. 

7. Розв’язання  ситуаційних задач. 
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        Тема 7. Адвокат у цивільному процесі.  

                              Адвокат у господарському судочинстві. 

    1. Стратегія і тактика цивільного процесу. Представництво адвоката в 

цивільному процесі. Документ, що підтверджує повноваження адвоката. 

2. Участь адвоката у суді першої інстанції. 

     3. Участь адвоката під час перегляду судових рішень. 

     4. Розв’язання  ситуаційних задач. 

 

Тема 8. Адвокат у нотаріальному процесі. 

1. Поняття нотаріального процесу.  Правові основи нотаріальної 

діяльності. 

     2. Участь адвоката при безпосередньому вчиненні нотаріального 

провадження.  

3. Розв’язання  ситуаційних задач. 

Тема 9. Адвокат у виконавчому провадженні. 

1. Значення та підстави участі адвоката у виконавчому провадженні.  

Оформлення повноважень адвоката у виконавчому провадженні. 

2. Процесуальний порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності 

державного виконавця. 

3. Розв’язання  ситуаційних задач. 

 

Тема 10. Адвокат у Європейському Суді з прав людини. 

     1. Правові засади захисту прав людини основоположних свобод у  

Європейському Суді з прав людини. Поняття «право Конвенції».  

 2. Стадії та процедури, що включає провадження в Європейському Суді з 

прав людини. 

 3. Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини. 

4. Розв’язання  ситуаційних задач. 

 

Тема 11. Правові системи адвокатури: 

англо-французька та німецька системи. 

          1. Адвокатура Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної 

Ірландії. 

    2. Роль адвоката в цивільному процесі Франції. 

    3. Процедура допуску до адвокатської практики в Німеччині. 

    4. Адвокатура Сполучених Штатів Америки. Мета існування в США 

служби публічних захисників. 

    5. Розв’язання  ситуаційних задач. 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

 Мета виконання індивідуального завдання полягає у глибокому 

самостійному вивченні адвокатури України, чинного законодавства у сфері 

адвокатської діяльності, практики його застосування. 

 Виконання індивідуального завдання необхідно починати з вивчення 

нормативно-правових актів, відповідних розділів підручників, навчальних 

посібників тощо, що наведені у переліку рекомендованої літератури, інших 

матеріалів, які студент повинен знати і опрацювати самостійно. 

 Робота повинна бути написана студентом самостійно, своїми словами.  

Викладення поставлених в роботі питань не можна замінювати списуванням 

матеріалу з підручника чи інших джерел. Подібні роботи рецензуванню не 

підлягають. Цитування робіт окремих авторів необхідно наводити з посиланням 

на джерела їх опублікування. 

Викладення питань має бути всебічним і повно висвітлювати поняття  та 

принципи діяльності державних органів, а також недержавних структур, які 

співпрацюють у процесі правоохоронної та правозахисної діяльності. Також 

треба приділити увагу питанням статусу посадових осіб та їхній компетенції. 

Якщо з якогось питання в  юридичній науці існують різні погляди, студенту 

треба навести  їх з рівночасним викладенням власної позиції. 

При посиланнях на закони та інші нормативні акти треба вказувати 

статтю або  пункт цього акту, його повну назву, дату видання, орган яким видано 

(затверджено) акт; джерело, в якому цей акт опубліковано. Наприкінці роботи 

навести список використаних нормативних актів та літератури. 

Робота повинна мати: 

а) відповідні відомості про студента, що її виконав, титульний лист; 

б) план із  наданням номера варіанту та змісту завдання; 

в) номери сторінок; 

г) список використаних джерел; 

д) дату виконання та особистий підпис. 

Обсяг роботи має складати  10-15 сторінок друкованого тексту формату А-4.  

Робота виконується по варіанту, який відповідає початковій літері прізвища 

студента: 

від А до Б – 1; від В до Г – 2; від Д до Є – 3; від Ж до З  - 4; 

від И до К – 5; від Л до М – 6; від Н до О – 7; від П до Р – 8; 

від С до Т – 9; від У до Ф – 10; від Х до Ч – 11; від Ш до Щ – 12; 

від Ю до Я – 13. 

Заміна варіантів не припускається. Роботи, що не відповідають вимогам, 

повертаються студентові на доопрацювання. 
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Варіант 1 

1. Історія розвитку інституту адвокатури Риму.  

2. Хто може бути адвокатом в Україні: порядок одержання свідоцтва на 

право заняття адвокатською діяльністю. 

3. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 2 

1. Судова реформа в Росії 1864 року: її значення для розвитку 

інституту адвокатури. 

2. Аналіз законодавства України про адвокатуру.  

3. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 3 

1. Історія розвитку інституту адвокатури України радянського періоду. 

2. Професійні права та обов’язки адвоката. 

3. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 4 

1. Світові стандарти функціонування адвокатури та  законодавство 

України про адвокатуру: порівняльний аналіз. 

2.   Юридична відповідальність адвокатів: підстави та порядок 

притягнення до відповідальності.  

3.   Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 5 

1. Юридичний механізм забезпечення прав людини – роль 

адвокатури.  

2. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх 

повноваження.  

     3. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 6 

1. Правила адвокатської етики. 

2. Інститут адвокатури в стадії реформування: стан, проблеми, 

перспективи. 

     3. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 7 

          1. Обов’язкова участь адвоката у кримінальних справах: 

процесуально-правовий та моральний аспекти. 

2. «Адвокат – професія одна з благороднійших». 

     3. Розв’язання ситуаційних задач. 
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Варіант 8 

          1. Адвокат у виконавчому провадженні.  

2. Методика складання документів процесуально-правового 

характеру: заяви, клопотання, позовної заяви, скарги. 

     3. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 9 

1. Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача 

та цивільного відповідача.  

2. Етика професійного захисту по кримінальним справам. 

     3. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 10 

1. Правовий статус адвоката у Європейському Суді з прав людини. 

     2. Особливості розвитку адвокатури на західно - українських землях 

(ХІ-ХІХ ст.ст.).  

     3. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Варіант 11 

1. Життя та діяльність видатних юристів-адвокатів минулого та 

сучасності:(на вибір, чи своя позиція) Ф.Н. Плєвако, С.А. Андрєєвський, В.Д. 

Спасович, О.І. Урусов, М.П. Карабчевський. 

2. Діяльність адвоката (захисника) у попередньому слідстві. 

     3. Розв’язання ситуаційних задач.  

 

Варіант 12 

      1. Участь адвоката у Конституційному судочинстві. 

2. Діяльність захисника в апеляційній та касаційній інстанціях. 

     3. Розв’язання ситуаційних задач.  

 

Варіант 13 

1. Адвокат у господарському судочинстві. 

2. Правові системи адвокатури: англо - французька та німецька  

системи. 

     3. Розв’язання ситуаційних задач.  

   

Варіант 14 

          1. Поняття адвокатської діяльності, її мета, принципи, гарантії . 

     2. Адвокат у нотаріальному процесі. 

     3. Розв’язання ситуаційних задач.  

 

Варіант 15 

1. Судова промова адвоката.  

2. Адвокат у кримінальному процесі. 

     3. Розв’язання ситуаційних задач.  
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Варіант 16 

    1. Історія виникнення та розвитку адвокатури. 

         2. Діяльність адвоката у наказному провадженні 

    3. Розв’язання ситуаційних задач.  

 

Варіант 17 

    1. Особливості захисту конституційних прав і свобод людини 

при здійсненні правосуддя. 

         2. Консультативна робота адвоката. Методика організації  роботи  

над справою. 

3. Розв’язання ситуаційних задач.  

 

Варіант 18 

1. Порядок складання кваліфікаційних іспитів у регіональних  

кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.  

2. Адвокатура України - вчора, сьогодні і завтра.  

     3. Розв’язання ситуаційних задач.  

 

Варіант 19 

1. Мистецтво промови у суді.  

2. Представництво адвоката в цивільному процесі.  

     3. Розв’язання ситуаційних задач.  
 

10.  ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни "Адвокатура 

України" проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремому 

завершеному етапі освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр. 

Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою у наступних формах і в такі терміни: 

 

Курс Семестр Форма контролю 

ІV VІІІ Залік 

 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, 

наведених у навчальному посібнику або в методичних рекомендаціях до 

самостійного вивчення дисципліни або за допомогою спеціальної комп’ютерної 

програми, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету. 

 

10.1 ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ. 

1. Адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності виступає носієм 

обов’язків  іноді суперечливих, по відношенню до: 

а) клієнтів; 

б) судів та інших державних органів; 

в) адвокатури в цілому; 
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г) суспільства в цілому. 

 

2. У яких випадках адвокатська діяльність може бути припинена, а видане 

свідоцтво анульоване: 

а) притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності; 

б) адвокат самовільно покинув судове засідання, у якому приймав участь; 

в) засудження адвоката за вчинення злочину після набрання вироком законної 

сили; 

г) обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним. 

 

3. Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю або на притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності можуть бути оскаржені до: 

а) суду; 

б) обласної кваліфікаційної комісії адвокатури;  

в) Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури;  

г) Вищої ради юстиції. 

 

4. Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити має право: 

а) звернутись зі скаргою до Міністерства юстиції;  

б) оскаржити до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури;  

в) скласти іспити повторно через 6 місяців;  

г) скласти іспити повторно через рік.  

 

5. Адвокату гарантується: 

а) недоторканість;  

б) рівність прав з прокурором;  

в) рівність прав з іншими учасниками процесу;  

г) право на пільги.  

 

6. Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена : 

 

а) за заявою судді;  

б) прокурором міста Києва;  

в) прокурором області;  

г) слідчим Генеральної прокуратури. 

 

7. Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються: 

 

а) указами Президента України; 

б) постановами Кабінету Міністрів України;  

в) законом;  

г) наказами Міністерства юстиції. 
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8. Адвокат не має права прийняти доручення про надання правової 

допомоги у випадках: 

 

а) коли він у даній справі подає або раніше подавав правову допомогу особам, 

інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулась з проханням про 

ведення справи;  

б) коли брав участь як слідчий, особа, яка проводила дізнання;  

в) коли він є родичем особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора;  

г) коли він є родичем потерпілого, цивільного позивача. 

 

9. Рекламні об’яви  або інші рекламні матеріали щодо професійної 

діяльності адвоката (адвокатського об’єднання) повинні містити:  

 

а) відгуки інших осіб про роботу адвоката; 

б) оціночні характеристики адвоката;  

в) адресу, за якою може здійснюватись надання правової допомоги цим 

адвокатом (об’єднанням );  

г) вказівку про те, що правова допомога може бути надана з усіх галузей права. 

 

10. Угода про надання правової допомоги може бути розірвана:  

 

а) в будь-який час за взаємною згодою адвоката і клієнта;  

б) за поданням прокурора;  

в) за згодою родичів клієнта;  

г) за окремою ухвалою суду.  

 

10.2. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ: 

1. – «а, б, в, г», 2. – «в, г», 3. – «в», 4. – «г», 5. – «в», 6. – «б, в», 7. – «в», 

8. – «а, б, в, г», 9. – «в, г», 10. – «а». 

   

11. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 

дисципліни в повному обсязі. 

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 

Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно 

методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 

гірничий університет, 2005. – 138 с.».  

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 

вигляді типових питань.  

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 

інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  
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12. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 

мають бути подані у вигляді тестових завдань. 

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 

коефіцієнт засвоєння: 

КЗ = N/P, 

де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 

P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 

 

“відмінно” -           KЗ > 0,9;  

“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 

“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 

“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 

 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 

враховувати здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 

ситуаціях; 

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 

результати від прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинних стандартів. 
 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1.11.1. Фіолевський Д.П. Адвокатура: Підручник. – К.: Алерта; 
Прецедент, 2006. – 246 с.  
 1.11.2. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. С.Я. 
Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2007. – Кн.. 1. – 940 с. – (Серія 
«Процесуальні науки»). 
 1.11.3. Яновська О. Г. Адвокатура України: Навч. Посібник. – К.: 
Юрінком  Інтер, 2007. – 280 с.  
 1.11.4.  Адвокатура України: Навч. Посібник./ За ред. В.К. Шкарупи. – 2-
ге вид., випр. – К.: Знання, 2008. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

1.11.5. Литюк Л.С. Хрестоматія з дисципліни «Адвокатура України». 
Основні нормативні акти. – Д.: «Національний гірничий університет», 2011. –
303 с. 

 
14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА  

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 

забезпечення несе завідувач кафедри. 
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1. ВСТУП 

 

Для самостійного вивчення дисципліни необхідно вивчити матеріал 

відповідно до навчальної програми дисципліни. Для цього можна скористатись 

конспектом лекцій або навчальними посібниками з дисципліни, або іншими 

літературними джерелами. При цьому слід пам’ятати, що найбільш точну, 

об’єктивну і неупереджену інформацію можна отримати при вивченні 

первинної інформації, а саме нормативно-правових актів з даної проблематики.  

Самостійна робота – одна із форм самостійного опрацювання матеріалу 

дисципліни студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчального курсу і 

формуванню навичок для практичного застосування. 

Метою самостійної роботи є опрацювання у студентів вміння самостійно 

вивчати матеріал з навчальної дисципліни « Правоохоронне право (Адвокатура 

України)», аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, 

формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а 

також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних 

завдань. При цьому слід пам’ятати, що найбільш точну і об’єктивну  

інформацію можна отримати при вивченні першоджерел, а саме нормативно-

правових актів, які регулюють діяльність адвокатури в Україні. 

Для підготовки до самостійної роботи студентові пропонується тема, 

перелік питань, тестові завдання та контрольні питання для самостійного 

оцінювання знань, а також рекомендована література. 

Підсумковою формою контролю знань є залік, який ставить за мету 

перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, вміння застосовувати 

отриманні знання при вирішенні конкретних професійних завдань. 

За підсумками вивчення курсу дисципліни « Правоохоронне право 

(Адвокатура України)» студенти повинні: 

- знати основні нормативні положення, якими визначається 

порядок організації та функціонування адвокатури України, міжнародні засади 

діяльності адвокатів та адвокатських об’єднань  світу; 

- уміти правильно тлумачити і застосовувати норми кримінально-

процесуального, цивільно-процесуального та господарсько-

процесуального права, обґрунтовувати й відстоювати свою правову 

позицію; 

       -    набути навичок практичної роботи у сфері адвокатської діяльності 

та застосовувати їх у конкретних життєвих ситуаціях. 
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2. ТЕМИ І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Тема 1. Наука про адвокатуру.  

Історія виникнення та розвитку адвокатури. 

1. Судова реформа 1864 р. та організація адвокатури за Судовими 

статутами 1864 р. Присяжні та приватні повірені. 

2.  Адвокатура України після 1917 року. 

3.  Розвиток  інституту адвокатури на землях Східної Галичини й Буко 

вини до 1939 р. 

4. Становлення адвокатури за радянських часів. 

    5.  Розвиток інституту адвокатури у Франції, Англії, Німеччині. 

 

Тема 2. Організація адвокатури в Україні. 

1. Помічник та стажист адвоката. 

2. Страхування та оподаткування діяльності адвоката. 

3. Зупинення та припинення адвокатської діяльності. 

 

  Тема 3. Адвокатська етика. 

1. Принципи поваги до адвокатської професії, культури поведінки 

адвоката та обмеженого рекламування адвокатської діяльності. 

     2.  Етичні правила у взаєминах «адвокат-колега». 

 

Тема 4. Консультативна робота адвоката. Методика організації роботи над 

справою. 

1. Значення аналізу справи. 

2. Стадії процесу опитування громадян. 

 

Тема 5. Участь адвоката у Конституційному Суді України. 
 1. Клопотання, пов’язані з винесеним Конституційним Судом України 

рішенням. 

 

Тема 6. Адвокат у кримінальному процесі. 

1. Роль адвоката – захисника в судових стадіях процесу. 

2. Подання клопотання. Наслідки неявки захисника у судове засідання. 

3. Судові дебати захисника.  

4. Порядок подання апеляції. Спільні тавідмінні риси апеляційної та 

касаційної інстанцій. 
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        Тема 7. Адвокат у цивільному процесі. Адвокат у 

господарському судочинстві. 

1. Судові дебати і промова адвоката в цивільній справі та методика її 

побудови. 

2. Характерні особливості процесуального представництва у 

цивільному та господарському  процесах. 

 

Тема 8. Адвокат у нотаріальному процесі. 

     1. Співвідношення адвокатської та нотаріальної таємниці. 

 

Тема 9. Адвокат у виконавчому провадженні. 

1. Процесуальне становище адвоката при примусовому вчиненні 

виконавчих дій. 

2. Процесуальні засоби захисту прав стягувача та боржника адвокатом  

у стадії відкриття виконавчого провадження. 

 

Тема 10. Адвокат у Європейському Суді з прав людини. 

     1. Міжнародні судові установи та органи міжнародних організацій. 

     2. Аналіз категорії «ефективний засіб захисту» в змісті права Конвенції. 

3. Поняття «жертва» в змісті права конвенції. 

 

 Тема 11. Правові системи адвокатури: 

англо-французька та німецька системи. 

1. Організаційна структура адвокатури Франції. 

2. Організаційна структура адвокатури Німеччини. 

 

3.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ  

« ПРАВООХОРОННЕ ПРАВО (АДВОКАТУРА УКРАЇНИ)» 

 

  1.Адвокатура в Україні як навчальна дисціпліна, її завдання, система і 

значення. 

  2.Місце «Адвокатури в Україні» серед інших навчальних юридичних 

дисциплін.    

  3.Зародження адвокатури. Адвокатура в античній Греції, її особливості. 

  4.Адвокатура в Давньому Римі: організація адвокатури в республіканський 

період. 

  5.Адвокатура в Давньому Римі: організація адвокатури в часи імперії. 

  6.Розвиток і становлення інституту адвокатури в Європі. 
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  7.Адвокатура в Україні за часів Київської Русі. 

  8.Адвокатура в Україні в Литовсько-Польський період. 

  9.Адвокатура в Україні після 1917 р. 

10.Розвиток інституту адвокатури  на землях Східної Галичини й Буковини 

до 1939 р. 

11.Формування адвокатського корпусу за чинним законодавством України. 

12.Право особи на отримання кваліфікованої правової допомоги: 

конституційні та міжнародно-правові аспекти. 

13.Видатні юристи-адвокати ХІХ ст. 

14.Законодавство про адвокатуру, сучасні проблеми організації адвокатури 

та шляхи їх вирішення. 

15.Поняття адвокатської діяльності, її мета, принципи, гарантії. 

16.Види адвокатської діяльності. 

17.Форми організації роботи адвоката. 

18.Хто може бути адвокатом. Професійні та суспільні права. 

19.Обов’язки адвоката. 

20.Помічник та стажист адвоката. 

21.Соціальне та пенсійне страхування адвоката. 

22.Оподаткування діяльності адвоката. 

23.Дисциплінарна та кримінальна відповідальність щодо адвоката. 

24.Зупинення та припинення адвокатської діяльності. 

25.Сутність поняття «адвокатська етика». 

26.Мораль та моральність. 

27.Співвідношення моралі, моральності та етики. 

28.Особливості адвокатської етики. 

29.Етичні засади регулювання адвокатської діяльності. Правила 

адвокатської етики. 

30.Етичні правила поведінки у сфері «адвокат-кліент». 

31.Етика поведінки адвоката при відмові від подальшої роботи з клієнтом. 

32.Етичні правила у взаєминах «адвокат-колега». 

33.Етика відносин «адвокат-суд». 

34.Відповідальність адвоката за порушення правил адвокатської етики. 

35.Збір інформації у справі. 

36.Аналіз справи. 

37.Вироблення позиції у справі. 

38.Консультування клієнта. 

39.Загальна характеристика конституційного провадження  та його суб’єктів. 
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40.Роль адвоката у конституційному процесі України. 

41.Правові основи діяльності адвоката в кримінальному процесі. 

42.Діяльність адвоката (захисника) на попередньому слідстві. 

43.Участь адвоката-захистика в суді першої інстанції. 

44.Захисна промова та методологія її побудови. 

45.Діяльність захисника в апеляційній та касаційній інстанціях. 

46.Адвокат-представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного  

відповідача. 

47.Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі. 

48.Процесуальні особливості участі адвоката у суді першої інстанції. 

       49.Судова промова адвоката у цивільній справі та методологія її побудови. 

50.Права та обов’язки адвоката у цивільному процесі апеляційній та 

касаційній інстанціях. 

51.Участь адвоката при перегляді рішень у зв’язку з винятковими та 

нововиявленими обставинами. 

     52.Особливості представництва у господарському процесі. 

53.Представництво у апеляційній інстанції господарського суду. 

54.Представництво у касаційній інстанції господарського суду. 

55.Представництво у адміністративному судочинстві. 

56.Відшкодування витрат за послуги адвоката. 

57.Діяльність адвоката на стадії виникнення нотаріальних правовідносин. 

58.Участь адвоката при беспосередньому вчиненні нотаріального 

провадження. 

59.Підстави участі адвоката у виконавчому провадженні. 

60.Процесуальне становище адвоката при примусовому вчиненні 

виконавчих дій. 

61.Участь адвоката на різних стадіях виконавчого провадження. 

62.Діяльність адвоката під час захисту суб’єктивних прав, порушених при 

провадженні виконавчих дій. 

63.Правові засади захисту прав людини основоположних свобод у 

Європейському Суді з прав людини. 

64.Право, що підлягає захисту за Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

65.Право на правову допомогу за правом Європейської Конвенції. 

66.Правовий статус адвоката у Європейському Суді з прав людини. 

67.Адвокатура Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної 

Ірландії. 
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68.Адвокатура у Сполучених Штатах Америки, Франції і Німеччині: 

порівняльна характеристика. 
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