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В С Т У П 
 

Навчальна дисципліна “Організація роботи адвокатури 
України” розглядає сукупність взаємопов’язаних положень що-
до організації діяльності адвокатури України. 

Метою вивчення є: виявлення значення та ролі інституту 
адвокатури у побудові демократичної  правової держави, його 
місця серед інших юридичних засобів захисту прав людини, фо-
рмування у студентів сучасного погляду на професію адвоката, 
вироблення свідомого та відповідального ставлення до майбут-
ньої професії, засвоєння принципів діяльності адвокатури, зага-
льних та галузевих питань організації роботи адвоката,  реаліза-
ції  його повноважень та гарантій адвокатської діяльності. 

Дана дисципліна містить особистий матеріал та спира-
ється на всі юридичні науки, тому з її вивченням студент ро-
бить перший крок до професійного переосмислення вже набу-
тих знань і отримує можливість під час вивчення інших дисци-
плін розглядати їх під кутом зору майбутньої професії адвоката. 

Студенти повинні: 
знати 
– історичний шлях розвитку адвокатури України; 
– поняття, завдання та проблеми подальшого вдоскона-

лення адвокатури України; 
– принципи та організаційні форми діяльності адвокату-

ри в Україні; 
– види адвокатської діяльності; 
– вимоги, що пред’являються до адвоката; 
– професійні права та обов’язки адвоката у різних галу-

зях права; 
уміти 
 – орієнтуватись у судовій системі України; 
– будувати захист в кримінальній або представництво у 

цивільній справі; 
– складати процесуальні документи. 
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З М І С Т 
 

1. Виникнення та розвиток 
інституту адвокатури в Україні 

 

Виникнення адвокатської професії в Україні. 
Формування адвокатури в Україні  у 14-16 ст. 
Судовий захист за Литовськими Статутами 16-17 ст. 
Становлення адвокатської професії. Регулювання діяль-

ності адвоката в проекті Кодексу “Права по которым судился 
малороссийский народ”. 

Запровадження адвокатури як самостійного правового 
інституту за судовою реформою 1864 р. Організація присяжної 
адвокатури за “Судовими статутами”. 

Рада присяжних повірених. Права, обов’язки та відпові-
дальність присяжного повіреного. 

Приватний повірений. Особливості його правового ста-
тусу. 

Центральна Рада в Україні та її ставлення до інституту 
присяжних повірених. 

Судовий захист у перші роки радянської влади в Україні 
(1918-1922 рр.). Організація захисту за тимчасовим положенням 
про народні суди і революційні трибунали УРСР (1919 р.). 

Правове оформлення інституту адвокатури за Положен-
ням про адвокатуру УРСР (1922 р.). 

Колегії захисників у кримінальних і цивільних справах, 
їх організаційна побудова та вдосконалення у період проведен-
ня судової реформи (1922, 1924 рр.) Умови і порядок прийому 
до колегії захисників. 

Запровадження інституту стажистів і практикантів (1927 р.). 
Перехід на колективні форми праці захисників, скасу-

вання приватної практики (1929 р.). 
Оплата праці адвокатів. 
Структура, завдання та порядок діяльності адвокатури у 

30-40 рр. ХХ ст. Положення про адвокатуру СРСР 1939 р. 
Положення про адвокатуру УРСР 1962 р. 
Сутність та завдання адвокатури згідно з Положенням 

про адвокатуру УРСР 1980 р. 
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2. Загальна характеристика 
інституту адвокатури в Україні 

              
Завдання та сутність інституту адвокатури. 
Правові підстави діяльності адвокатури. 
Проблеми організації та діяльності адвокатури в умовах 

її реформування. 
Принципи та  гарантії адвокатської діяльності. 
Організаційні форми діяльності адвокатури. 
                                  

3. Статус адвоката 
 
Порядок заняття посади адвоката. 
Види адвокатської діяльності. 
Професійні права та обов’язки адвоката. 
Оплата праці адвоката. 
Дисциплінарна відповідальність адвоката. 
Припинення адвокатської діяльності. 
Союзи та асоціації адвокатів. 
 

4. Організація  роботи адвокатури 
 
Організація робочого місця адвоката. 
Організація прийому громадян адвокатом. 
Методичні підстави організації роботи адвоката. 
Етичні засади адвокатської діяльності. 
Роль риторики у діяльності адвоката. 
 

5. Організація роботи адвоката у цивільному судочинстві 
                                     
Правові підстави  здійснення адвокатом представництва 

у цивільному процесі. 
Права та обов’язки представника в стадії підготовки 

справи. 
Складання адвокатом процесуальних документів. 
Організація роботи адвоката при веденні цивільних 

справ у суді першої інстанції. 
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Організація роботи адвоката як процесуального пред-
ставника в стадіях перевірки судових рішень. 

Представництво в стадії  виконання судових рішень.  
 

6. Організація роботи адвоката у кримінальному  
провадженні 

 

Правова регламентація здійснення адвокатом захисту по 
кримінальній справі. 

Кримінально-процесуальні засоби захисту підозрювано-
го, обвинуваченого. 

Відмова підозрюваного, обвинуваченого, підсудного  
від захисника та   його заміна. 

Права та обов’язки захисника. 
Правова позиція захисника. Колізія позиції захисника і 

підзахисного. 
 

7. Методика і тактика здійснення захисту 
 

Методика і тактика реалізації захисту в досудових ста-
діях кримінального судочинства. 

Методика підготовки захисника до участі у судовому 
розгляді кримінальних справ. 

Особливості тактики захисту у суді першої інстанції. 
Участь адвоката у судових дебатах. Захисна промова. 
Організація роботи адвоката в стадіях перевірки судо-

вих рішень. 
Адвокат – представник потерпілого, цивільного позива-

ча та цивільного відповідача. 
 

8. Організація роботи адвоката   
у господарському судочинстві. Адвокат-юрисконсульт 

 

Правова регламентація та підстави  участі адвоката у  
господарському судочинстві. 

Організація роботи адвоката у господарському судочин-
стві. 

Організація роботи адвоката-юрисконсульта. 
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9. Організація роботи адвоката 
     в адміністративному  судочинстві 

 
Правові підстави участі адвоката в адміністративному 

судочинстві. 
Засоби захисту прав і охоронюваних законом інтересів 

осіб у адміністративному провадженні. 
 

10. Організація роботи адвоката  
у конституційному судочинстві 

 
Сутність та специфіка конституційного судочинства  з 

позицій адвокатської діяльності. 
Організація роботи адвоката при підготовці справи до 

конституційного процесу. 
Організація роботи адвоката у конституційному судо-

чинстві. 
Завдання адвоката в стадії виконання рішень Конститу-

ційного Суду України. 
 

11. Сучасні системи адвокатури 
 
Адвокатура Німеччини. 
Адвокатура Франції. 
Адвокатура Англії. 
Адвокатура США. 
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