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ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни “Організація роботи ад-

вокатури України” розроблена з урахуванням того, щоб студенти 
засвоїли основні положення таких нормативних навчальних дис-
циплін, як: “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, 
“Організація судових та правоохоронних органів України”, “Го-
сподарське право”, “Цивільне право”, “Кримінальне право”, 
“Кримінальний процес”, “Цивільний процес” та ін. Вона перед-
бачає вивчення питань, що стосуються організації діяльності ад-
вокатури в Україні. 

Метою вивчення курсу “Організація роботи адвокатури” 
є: виявлення значення та ролі інституту адвокатури у побудові 
демократичної правової держави, його місця серед інших юри-
дичних засобів захисту прав людини; формування сучасного  
погляду на професію адвоката, вироблення свідомого та відпові-
дального ставлення до майбутньої професії; засвоєння принципів 
діяльності адвокатури, загальних та галузевих питань організації 
роботи адвоката, реалізації його повноважень та гарантій адво-
катської діяльності; закріплення, розширення та поглиблення 
знань щодо змісту норм законодавства, яке регулює організацію 
та діяльність адвокатури; активізація аналітичної діяльності сту-
дентів; вироблення навиків самостійного аналізу та тлумачення 
законодавства тощо. 

До програми курсу “Організація роботи в органах адво-
катури України” входить вивчення питань, серед яких: історія 
виникнення та розвитку адвокатури; правова природа інституту 
адвокатури, його роль та місце у державі; взаємодія адвокатури з 
державною владою, у тому числі судовою; правове регулювання 
адвокатської діяльності; участь адвоката у кримінальному, циві-
льному, адміністративному, господарському та конституційному 
судочинстві, Європейському суді з прав людини; проблеми реа-
лізації конституційних функцій адвокатури щодо надання право-
вої допомоги, у тому числі безоплатної; організація та діяльність 
адвокатури у зарубіжних країнах та ін. 

Основним завданням курсу “Організація роботи в орга-
нах адвокатури України” є: аналіз виникнення та розвитку адво-
катури; вивчення законодавчої бази, що є підґрунтям діяльності 
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адвокатури в Україні; розкриття питань специфіки адвокатської 
діяльності у Конституційному Суді України, кримінальному, ци-
вільному, господарському, адміністративному процесах, особли-
востей організації роботи адвокатури в сучасних правових сис-
темах, основних етичних правил поведінки адвоката; досліджен-
ня існуючих правових систем адвокатури. 

У результаті опанування знаннями, що викладаються в 
курсі цієї дисципліни, студенти повинні 

знати: 
- ґенезу адвокатури України;  
- поняття, завдання та проблеми вдосконалення адво-

катури України;  
- принципи та організаційні форми діяльності адвока-

тури в Україні;  
- етичні засади адвокатської діяльності;  
- види адвокатської діяльності;  
- умови допуску до професії адвоката та професійні 

права та обов’язки;  
- правові засади надання безоплатної правової допомо-

ги в Україні;  
- правові підстави адвокатської діяльності;  
- підстави та порядок допуску до адвокатської практи-

ки в Україні іноземця;  
- підстави та порядок притягнення адвоката до юриди-

чної відповідальності;  
уміти: 
- орієнтуватися у системі захисту прав та основополо-

жних свобод в  Україні;  
- будувати захист в кримінальному провадженні або 

представництво у цивільній справі;  
- складати проекти процесуальних документів, необ-

хідних для реалізації повноважень адвоката;   
- готувати судової промови й матеріали участі в деба-

тах; 
- обґрунтовано та мотивовано викладати свої думки; 
- вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових 

актів щодо організації та діяльності адвокатури. 
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1. Адвокатура як правозахисний інститут 
 

Правова природа та сутність інституту адвокатури. Роль і 
місце адвокатури України в механізмі захисту прав людини. Ви-
никнення та розвиток інституту адвокатури в Україні. Система 
законодавчих актів, які регламентують діяльність інституту ад-
вокатури. Міжнародно-правові акти, що регулюють діяльність 
адвокатури. Принципи організації та діяльності адвокатури. 
Проблеми подальшого вдосконалення правового забезпечення 
діяльності  інституту адвокатури в  Україні.  

 
2.  Правовий статус адвоката в Україні 

 
Набуття статусу адвоката в Україні. Організаційно-

правові форми адвокатської діяльності.  Види адвокатської дія-
льності. Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії адво-
катської діяльності. Адвокатська таємниця та гарантії її дотри-
мання. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Зупинення та 
припинення права на зайняття адвокатською діяльністю. Адво-
катська етика. Порядок підвищення кваліфікації адвокатами 
України. Органи адвокатського самоврядування.  

 
3. Адвокат у кримінальному провадженні 

 
Процесуальний статус адвоката у кримінальному прова-

дженні та його функції за Кримінальним процесуальним кодексом 
України.  Підстави, порядок і момент вступу адвоката у криміна-
льне провадження як захисника. Обставини, що виключають 
участь адвоката-захисника у кримінальному провадженні. Відмова 
від захисника та його заміна. Порядок тимчасового призначення 
захисника. Захист на досудовому слідстві: вибір позиції захисту, 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Участь 
адвоката у проведенні слідчих (розшукових) дій. Участь адвоката-
захисника в судовому розгляді кримінальних справ по першій ін-
станції, його процесуальне становище, права й обов’язки. Підго-
товка до судового засідання. Правовий статус захисника під час 
судового розгляду. Права та обов’язки захисника в суді першої 
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інстанції. Захисна  промова адвоката – вимоги, структура та зна-
чення.  Порядок оскарження рішень суду першої інстанції. Участь 
адвоката-захисника в судовому розгляді кримінальних справ у  
апеляційному провадженні. Участь адвоката-захисника в судово-
му розгляді кримінальних справ у касаційному провадженні. 
Участь адвоката у перегляді судових рішень Верховним Судом 
України. 

 
4.  Адвокат у цивільному процесі 

 
Правова природа здійснення адвокатом представництва. 

Права й обов’язки адвоката. Обставини, що виключають участь 
адвоката в цивільному судочинстві. Організація роботи адвоката 
при підготовці до участі в розгляді цивільних справ. Структура 
та зміст позовної заяви. Повноваження адвоката на стадії судово-
го розгляду цивільних справ. Участь адвоката в апеляційному 
розгляді цивільної справи та оскарженні судових рішень у каса-
ційному порядку. 

 
5. Адвокат у господарському та адміністративному  

судочинстві 
 

Правова регламентація і підстави участі адвоката в гос-
подарському судочинстві. Організація роботи адвоката в ході 
досудового врегулювання та вирішення господарських спорів.  
Повноваження адвоката-представника при розгляді господарсь-
ких справ у суді першої інстанції. Участь адвоката у вирішенні 
господарських спорів при перегляді судових рішень вищими су-
довими інстанціями. Правові підстави та умови участі адвоката в 
адміністративному судочинстві. Повноваження адвоката як про-
цесуального представника в адміністративному судочинст-
ві. Участь адвоката при розгляді справ у  суді першої інстан-
ції. Правова допомога адвоката при перегляді судових рішень у 
вищестоящих судових інстанціях. 
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6. Особливості участі адвоката в конституційному  
судочинстві та у Європейському суді з прав людини 

 
Роль адвоката у конституційному процесі України. Орга-

нізація роботи адвоката при підготовці до участі у розгляді справ 
Конституційним Судом. Організація роботи адвоката в консти-
туційному судочинстві. Завдання адвоката на стадії виконання 
рішень Конституційного Суду України. Принцип захисту прав 
людини в праві Європейського Союзу. Повноваження адвоката 
при розгляді справ у Європейському суді з прав людини. Особ-
ливості доказової діяльності адвоката у Європейському суді з 
прав людини. Роль адвоката на стадії виконання рішень Євро-
пейського суду з прав людини.   

 
7. Організація надання безоплатної правової допомоги 

 
Поняття безоплатної правової допомоги та її види. На-

дання безоплатної первинної правової допомоги. Система надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги. Стандарти якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Управління 
системою надання безоплатної правової допомоги та її фінансу-
вання. 

 
8. Особливості організації роботи адвокатури в сучасних 

правових системах 
 

Організаційна структура адвокатури Англії. Організацій-
на структура адвокатури Франції. Організаційна структура адво-
катури Німеччини. Адвокатура Сполучених Штатів Америки.  
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