
Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни 

«Адвокатура України»  

 

1. Законодавство, що регулює діяльність адвокатури України. 

2. Поняття і завдання адвокатури України.  

3. Принципи діяльності адвокатури. 

4. Види адвокатської діяльності. 

5. Організаційні форми адвокатської діяльності. 

6. Вимоги до осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю. 

7. Порядок отримання статусу адвоката. 

8. Професійні права адвоката. 

9. Професійні обов’язки адвоката. 

10. Оплата праці адвоката. 

11. Гарантії адвокатської діяльності. 

12. Договір про надання правової допомоги. 

13. Відповідальність адвокатів. 

14. Зупинення права на заняття адвокатської діяльності. 

15. Припинення права на заняття адвокатської діяльності. 

16. Поняття та завдання адвокатського самоврядування. 

17. Національна асоціація адвокатів України. 

18. Керівні органи адвокатського самоврядування. 

19. Робочі органи адвокатського самоврядування. 

20. Ревізійні органи адвокатського самоврядування. 

21. Фінансове забезпечення адвокатського самоврядування. 

22. Поняття права обвинуваченого, підозрюваного, підсудного на захист.  

23. Порядок допуску адвоката до участі в кримінальній справі у якості 

захисника. 

24. Обставини, за яких адвокат не допускається до участі у кримінальній 

справі в якості захисника. 

25. Відмова від захисника. Заміна захисника. 

26. Обов’язковість участі захисника у кримінальному процесі.  

27. Захист адвокатом двох і більше обвинувачених в одній кримінальній 

справі. 

28. Процесуальні права і обов’язки захисника у кримінальних справах. 

29. Завдання адвоката-захисника на досудовому слідстві. 

30. Побачення з підзахисним.  

31. Особливості участі захисника у слідчих діях. 

32. Участь захисника у судовому слідстві. 

33. Захисник у судових дебатах. Захисна промова. 

34. Участь захисника при оскарженні вироків та ухвал судів. 

35. Процесуальне становище адвоката – представника потерпілого, 

цивільного позивача та відповідача у кримінальному процесі. 

36. Особливості участі адвоката у кримінальному процесі в якості 

захисника свідка. 

37. Правові засади представництва, яке здійснюється адвокатом 

цивільному процесі. 



  

38. Завдання та правовий статус адвоката в цивільному судочинстві.  

39. Документи, які підтверджують повноваження адвоката як 

представника у цивільному процесі. 

40. Підготовка та подання позовної заяви,  зустрічного позову та 

заперечень на позов. 

41. Дії адвоката на стадії підготовки справи до судового розгляду. 

42. Участь адвоката в цивільному процесі при дослідженні доказів. 

43. Участь адвоката у судових дебатах у цивільних справах. 

44. Участь адвоката у оскарженні судових рішень у цивільному 

судочинстві. 

45. Правовий статус адвоката - представника сторони чи третіх осіб у 

господарському процесі.  

46. Особливості участі адвоката у господарських спорах.  

47. Документи, які підтверджують повноваження адвоката як 

представника у цивільному процесі. 

48. Завдання адвоката при здійсненні представництва у 

адміністративному процесі. 

49. Права та обов’язки адвоката-представника сторони у 

адміністративному судочинстві. 

50.  Документи, які підтверджують повноваження адвоката як 

представника у адміністративному процесі. 

51. Процесуальний статус адвоката-захисника при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення. 

52. Зародження адвокатури в Україні.  

53. Адвокатура Польсько-Литовської доби. 

54. Адвокатура за Судовими статутами 1864 року.  

55. Адвокатура періоду Центральної Ради, Гетьманату, Директорії. 

56. Адвокатура Радянської України у 20-х рр. 20 ст.  

57. Перехід радянської адвокатури на колективні форми роботи. 

58. Адвокатура УРСР за Положенням про адвокатуру 1980р. 

59. Організація адвокатури в західноукраїнських землях у дорадянський 

період. 

60. Становлення правової держави в Україні та необхідність подальшого 

реформування адвокатури. 

61. Консультаційна робота адвоката – один з головних видів правової 

допомоги населенню.  

62. Підготовка заяв, скарг, інших документів правового характеру. 

63. Представництво адвокатом інтересів особи перед державними 

органами та їх посадовими особами, підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності та окремими громадянами.  

64. Юридична допомога суб’єктам підприємницької діяльності (правовий 

супровід підприємницької діяльності). 

65. Поняття професійної етики адвоката. 

66. Правила адвокатської етики. 

67. Принципи адвокатської етики 



  

68. Етичні вимоги до взаємовідносин адвокатів з клієнтами.  

69. Етика відносин адвокатів з колегами. 

70. Етичні вимоги до поведінки адвоката на досудовому слідстві, дізнанні 

і в судових процесах. 

71. Етичні вимоги до поведінки адвоката у позапрофесійній сфері. 

72. Загальні риси історичного розвитку адвокатури у різних країнах світу. 

73. Адвокатура Англії. Баристери та соліситори. Роль англійських 

адвокатів у правовому житті Англії. 

74. Адвокатура США. Порядок отримання права на заняття адвокатською 

діяльністю. 

75. Адвокатура Франції. Особливості отримання права на заняття 

адвокатською діяльністю. 

76. Адвокатура Німеччини. Вимоги до осіб, що виявили намір займатися 

адвокатською діяльністю 

77. Адвокатура Російської Федерації.  

78. Порівняльний аналіз правового статусу української та російської 

адвокатур. 

 



  

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» 

Заняття № 1 

Тема 1. Організаційно-правові засади діяльності адвокатури України 

 

Методичні рекомендації 

При вивченні даної теми студенти повинні з’ясувати, які міжнародні 

правові акти, ратифіковані в Україні, є джерелами правових норм, що 

регулюють адвокатську діяльність в Україні, встановити співвідношення з 

українським законодавством. 

Слід проаналізувати правові позиції Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури стосовно діяльності адвокатських об’єднань, дисциплінарної 

відповідальності тощо. Важливе значення для правильного розуміння 

положень законодавства має і аналіз судової практики у спірних питаннях, що 

стосуються діяльності адвокатів. 

При самостійному вивченні питань даної теми студентам доцільно 

здійснити аналіз проектів змін до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», а також порівняльний аналіз законодавства України 

та інших країн. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Законодавство, що регулює діяльність адвокатури України. 

2. Поняття і завдання адвокатури України.  

3. Принципи діяльності адвокатури. 

4. Види адвокатської діяльності. 

5. Організаційні форми адвокатської діяльності. 

 

Теми рефератів 

Міжнародно-правові акти про захист прав людини і основних свобод, а 

також. 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН у 

серпні 1990 р.  

Місце адвокатури в механізмі захисту прав та свобод особи в Україні. 

Порядок утворення адвокатського об’єднання.  

Порівняльний аналіз правового статусу адвокатського бюро та 

адвокатського об’єднання. 

 

Контрольні питання 

1. Яке значення мають міжнародні правові акти та законодавства у 

правовому регулюванні адвокатської діяльності в Україні? 

2. Яке місце серед інших правозахисних інститутів в Україні займає 

адвокатура? 

3. В чому полягає різниця у порядку створення адвокатського об’єднання 

та адвокатського бюро? 



  

Заняття № 2 

 

 

Тема 2. Правовий статус адвоката в Україні 

 

Методичні рекомендації 

При вивченні даної теми студенти повинні проаналізувати правові 

позиції Ради адвокатів України стосовно вимог до осіб, які мають намір 

займатися адвокатською діяльністю, а також помічників адвоката, 

діяльності адвокатських об’єднань, дисциплінарної відповідальності тощо. 

Важливе значення для правильного розуміння положень законодавства має і 

аналіз судової практики у спірних питаннях, що стосуються діяльності 

адвокатів. 

При самостійному вивченні питань даної теми студентам доцільно 

здійснити аналіз проектів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а також порівняльний аналіз законодавства України та інших 

країн. 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття адвоката в Україні. 

2. Вимоги до осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю. 

3. Порядок набуття статусу адвоката. 

4. Оплата праці адвоката. 

5. Гарантії адвокатської діяльності. 

6. Договір про надання правової допомоги. 

7. Юридична відповідальність адвокатів. 

8. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

9. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

 

Теми рефератів 

Програма та порядок складання кваліфікаційних іспитів у регіональних 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури. 

Порядок оплати праці адвоката за рахунок держави. 

Аналіз Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у частині, 

яка стосується діяльності адвокатів. 

Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та процесуальна 

відповідальність адвоката за порушення, пов’язані з його професійною 

діяльністю. 

 

Контрольні питання 

1. Які документи повинна подати особа, яка має намір займатися 

адвокатською діяльністю, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

для допуску до складання кваліфікаційних іспитів? 

2. Коли набрав чинності у відношенні адвокатів Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу»? 



  

3. Які правопорушення, пов’язані з професійною діяльністю, можуть 

бути підставою для притягнення адвоката до кримінальної відповідальності? 

 

Заняття № 3 

 

Тема 3. Адвокатське самоврядування. 

 

Методичні рекомендації 

При вивченні запропонованих для вивчення цієї теми питань студенти 

повинні зосередитися на дослідженні поняття та завдання адвокатського 

самоврядування. 

Студенти повинні розрізняти керівні органи адвокатського 

самоврядування, порядок їх формування та функції: З’їзд адвокатів України. 

Рада адвокатів України; Конференція адвокатів регіону; Рада адвокатів 

регіону. 

Робочі органи адвокатського самоврядування порядок їх формування та 

функції. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Кваліфікаційна та 

дисциплінарна палати. 

Ревізійні органи адвокатського самоврядування. Вища ревізійна комісія 

адвокатури. Ревізійна комісія адвокатів регіону. 

Фінансове забезпечення адвокатського самоврядування.  

 

Питання для обговорення 
1. Поняття та завдання адвокатського самоврядування. 

2.  Національна асоціація адвокатів України. 

3. Керівні органи адвокатського самоврядування. 

4. Робочі органи комісії адвокатури. 

5. Ревізійні органи адвокатського самоврядування. 

6. Фінансове забезпечення адвокатського самоврядування. 

 

Теми рефератів 

Історія розвитку адвокатського самоврядування. 

Коло питань, які знаходяться у компетенції адвокатського 

самоврядування. 

Фінансова основа адвокатського самоврядування. 

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте поняття «самоврядування»? 

2. Які організаційні форми здійснення адвокатського самоврядування в 

Україні? 

3. Здійсніть порівняльний аналіз положень чинного закону «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та попереднього закону «Про 

адвокатуру» з точки зору реалізації адвокатського самоврядування. 

 



  

Заняття № 4 

 

Тема 5. Загальні особливості участі адвоката в кримінальному судочинстві  

 

Методичні рекомендації 

Участь адвоката у кримінальному судочинстві є одним з 

найпоширеніших видів адвокатської діяльності, при тому станом на сьогодні 

фактично тільки адвокати допускаються в якості захисників у кримінальних 

справах. З огляду на це дана тема має дуже важливе значення при вивченні 

адвокатської діяльності. 

При підготовці питань, винесених на самостійне вивчення, студентам 

необхідно звернути увагу на значення, яке надається принципу забезпечення 

права на захист у кримінальному процесі міжнародно-правовими актами у 

сфері захисту основних прав та свобод людини – Загальною декларацією прав 

людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, 

Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.  

Для правильного розуміння правового статусу адвоката у кримінальному 

судочинстві слід з’ясувати завдання його участі у кримінальних справах. 

Враховуючи можливість участі захисника у кримінальному процесі в 

якості захисника та представника, необхідно визначити відмінності у 

правовому становищі цих суб’єктів. 

У зв’язку з наявністю відмінностей у процесуальній формі досудового 

слідства, судового розгляду та стадій перегляду судових рішень студентам 

потрібно з’ясувати особливості участі захисника у різних стадіях 

кримінального судочинства. 

Крім того, слід з’ясувати особливості правового статусу такого 

специфічного суб’єкта кримінального судочинства, як захисника свідка. 

Важливе значення має також аналіз особливостей діяльності адвоката 

на різних стадіях кримінального процесу на стороні обвинувачення – у якості 

представника потерпілого. 

 

Питання для обговорення 
1. Види адвокатської діяльності у кримінальному судочинстві. 

2. Поняття права підозрюваного, обвинуваченого на захист.  

3. Процесуальне становище адвоката – захисника підозрюваного, 

обвинуваченого.  

4. Способи вступу адвоката у справу: а) за запрошенням (угодою); б) за 

призначенням. 

5. Відмова від захисника. Заміна захисника. 

6. Обов’язковість участі захисника у кримінальному процесі.  

7. Процесуальні права і обов’язки захисника у кримінальному 

провадженні. 

8. Особливості процесуального статусу адвоката як представника 

потерпілого, цивільного позивача і відповідача та адвоката свідка. 

 



  

Теми рефератів 

Міжнародно-правові документи про право на захист у кримінальному 

процесі. 

Завдання участі адвоката у кримінальному судочинстві. 

Відмінності у правовому статусі захисника та представника у 

кримінальному процесі. 

Особливості завдань участі захисника підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, виправданого у різних стадіях кримінального 

судочинства. 

Захисна промова. 

Особливості участі адвоката у кримінальній справі у якості захисника 

свідка. 

Завдання участі у кримінальному процесі адвоката у якості представника 

потерпілого. 

Особливості участі представника потерпілого на різних стадіях 

кримінального судочинства. 

 

Контрольні питання 

 

1. Які міжнародно-правові акти передбачають необхідність 

забезпечення права на захист особам, щодо яких здійснюється кримінальне 

переслідування? 

2. Чи може адвокат брати участь у кримінальному судочинстві на 

стороні обвинувачення? 

3. Який суб’єкт володіє більшою процесуальною самостійністю у 

відносинах з особою, права та інтереси якої він захищає, – захисник 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного чи представник потерпілого, 

цивільного позивача, цивільного відповідача? 

4. Які завдання участі захисника підозрюваного чи обвинуваченого на 

досудовому слідстві? 

5. В чому особливості участі захисника у стадіях з перегляду судових 

рішень (апеляційній, касаційній)? 

6. Які особливості участі адвоката у кримінальній справі у якості 

захисника свідка? 

7. Які завдання участі адвоката-представника потерпілого у  

апеляційному провадженні? 

 

 

Заняття № 5 

 

Тема 7. Участь адвоката у господарському, адміністративному  процесах 

та при розгляді справ про адміністративні правопорушення 

 

Методичні рекомендації 



  

Участь адвоката у судових процесах не обмежується кримінальним та 

цивільним судочинством. Адвокати активно захищають інтереси своїх 

клієнтів у рамках адміністративного, господарського процесів. Крім того, 

адвокати дедалі частіше залучаються й до участі у справах про 

адміністративні правопорушення, які розглядаються не у судовому порядку. 

У зв’язку з наведеним студентам важливо з’ясувати особливості участі 

адвоката у кожному з названих видів провадження. Специфіка кожного з цих 

видів процесу обумовлює і специфіку завдань та процесуального статусу 

адвоката як відповідного процесуального суб’єкта, яку і потрібно визначити 

студентам. 

Так, насамперед студентам слід визначити, в якості якого 

процесуального суб’єкта виступатиме адвокат у кожному виді процесу, права 

та інтереси яких суб’єктів він захищатиме та представлятиме, якими при 

цьому користуватиметься адвокат. 

Студенти повинні знати, які документи підтверджують їх 

повноваження у процесі. 

Крім того, слід визначити особливості участі вчинення окремих 

процесуальних дій при підготовці до участі у відповідній справі, під час 

розгляду справи судом чи іншим компетентним органом, та при перегляді 

відповідних рішень. 

 

Питання для обговорення 

1. Правовий статус адвоката - представника сторони чи третіх осіб у 

господарському процесі.  

2. Особливості участі адвоката - представника у господарських спорах.  

3. Завдання адвоката при здійсненні представництва у адміністративному 

судочинстві. 

4. Права та обов’язки адвоката-представника сторони у 

адміністративному судочинстві.  

5. Процесуальний статус адвоката-захисника при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення. 

 

Теми рефератів 

Завдання участі адвоката у господарському судочинстві.  

Правовий статус адвоката − представника сторони чи третіх осіб у 

господарському процесі. 

Особливості участі адвоката у господарських спорах. Порядок 

підтвердження повноважень адвоката у господарському суді. 

Завдання участі адвоката у адміністративному процесі. Права та 

обов’язки адвоката-представника сторони у адміністративному судочинстві. 

Особливості участі адвоката у адміністративних спорах.  

Документи, що підтверджують повноваження адвоката у 

адміністративних справах. 

Процесуальний статус адвоката-захисника при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення. 



  

Особливості участі адвоката при перегляді рішень про накладення 

адміністративних стягнень. 

 

Контрольні питання 

 

1. Яких суб’єктів господарського судочинства може представляти 

адвокат? 

2. У чому полягає специфіка участі адвоката у господарському 

процесі порівняно з цивільним процесом? 

3. Яким документами адвокат може підтвердити свої повноваження у 

господарському процесі? 

4. Який порядок допуску адвоката до участі у адміністративній 

справі? 

5. Які процесуальні права має адвокат-представник при дослідженні 

доказів у судовому розгляді адміністративної справи? 

6. Чи відрізняється перелік документів, за допомогою яких адвокат 

може підтвердити свої повноваження у адміністративному судочинстві, від 

такого переліку у інших видах судочинства? 

7. Який процесуальний статус отримує адвокат, який захищає права 

особи, яка притягується до адміністративної відповідальності? 

8. Якими процесуальними правами користується адвокат у справах 

про адміністративні правопорушення? 

 

 

Заняття № 6 

 

Тема 8. Консультаційна робота адвоката та інші види діяльності адвокатів 

 

Методичні рекомендації 

Адвокатська діяльність не обмежується захистом прав та 

представництвом інтересів своїх клієнтів у суді, надання правової допомоги 

здійснюється адвокатами і у інших сферах.  

Одним з основних видів адвокатської діяльності є надання юридичних 

консультацій. При розгляді даного питання студентам необхідно з’ясувати 

зміст консультаційної діяльності адвоката, предмет консультацій та способи 

їх надання.  

Дедалі активніше адвокати залучаються громадянами для надання 

правової допомоги у їх взаємовідносинах з державними органами та їх 

посадовими особами, а також іншими юридичними та фізичними особами. 

При вивченні цього питання студентам слід з’ясувати види правовідносин, де 

найчастіше виникає необхідність у правовій допомозі адвоката, способи 

надання такої допомоги та її зміст. 

При сьогоднішніх масштабах зайняття населення нашої держави 

підприємницькою діяльністю потреба у правовій допомозі у цій сфері з боку 

адвокатів є досить значною. Адвокатські об’єднання та окремі адвокати 



  

здійснюють юридичний супровід підприємницької діяльності як на постійній 

основі, так і виконуючи разові доручення. При вивченні даного аспекту 

адвокатської діяльності студентам насамперед слід визначити зміст правової 

допомоги суб’єктам підприємництва та його специфіку порівняно з іншими 

видами адвокатської діяльності. В цьому контексті доцільно розглянути 

питання комплексного юридичного обслуговування клієнта, надання йому 

правової допомоги у окремих напрямках його роботи, а також виконання 

окремих доручень клієнта. Необхідно провести класифікацію юридичної 

допомоги адвокатами суб’єктам господарювання і за іншими підставами. 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття консультаційної роботи адвоката.  

2. Способи надання консультацій. Підготовка заяв, скарг, інших 

документів правового характеру. 

3. Представництво адвокатом інтересів особи перед державними 

органами та їх посадовими особами, підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності та окремими громадянами.  

4. Адвокатський запит. 

5. Юридична допомога суб’єктам підприємницької діяльності (правовий 

супровід підприємницької діяльності). 

 

Теми рефератів 

Консультаційна робота адвоката – один з головних видів правової 

допомоги населенню. 

Способи надання консультацій. Усна консультація. 

Правовий (юридичний) висновок адвоката. 

Підготовка заяв, скарг, інших документів правового характеру. 

Представництво адвокатом інтересів особи перед державними органами 

та їх посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями всіх 

форм власності та окремими громадянами. 

Адвокатський запит. 

Юридична допомога суб’єктам підприємницької діяльності (правовий 

супровід підприємницької діяльності). 

 

Контрольні питання 

 

1. Які основні способи надання юридичних консультацій? 

2. Чи є необхідним укладення договору про надання правової 

допомоги при наданні усних консультацій? 

3. З приводу яких питань найчастіше адвокати надають правову 

допомогу громадянам у їх правовідносинах з державними органами та їх 

посадовими особами? 

4. Якими документами оформляються взаємовідносини адвоката і 

клієнта при здійсненні адвокатом представництва інтересів останнього? 

5. Дайте визначення поняття «адвокатський запит». 



  

6. Які способи надання правової допомоги суб’єктам господарювання 

в Україні? 

7. Розкрийте поняття «комплексне юридичне обслуговування суб’єкта 

господарювання». 

 

Заняття № 7 

 

Тема 9. Основи адвокатської етики 

 

Методичні рекомендації 

Авторитет адвокатури завжди спирається на суспільну довіру, яка, у 

свою чергу формується протягом тривалого часу шляхом не тільки чітким 

виконанням законів, а й дотримання моральних принципів. У зв’язку з цим сама 

адвокатура зацікавлена у встановленні додаткових у порівнянні із 

законодавством вимог до поведінки адвокатів та їх об’єднань – правил 

професійної етики. Станом на сьогодні у більшості розвинутих країн існують 

кодекси етичних правил для адвокатів, що сприяє підвищенню якості надання 

адвокатських послуг, відповідальності адвокатів, а поряд із цим – і 

авторитету самої адвокатури та адвокатської професії. 

Опрацьовуючи  питання, винесені на самостійне вивчення, студентам 

насамперед слід визначити поняття, правову природу та зміст професійної 

етики загалом і адвокатської етики зокрема. 

Доцільно розглянути історію виникнення перших етичних кодексів для 

адвокатів у різних країнах світу та їх вплив на розвиток адвокатської 

професії. 

При вивченні окремих питань застосування етичних правил у поведінці 

адвокатів слід звернути на етику поведінки адвоката при прийнятті 

доручення від клієнта, етику поведінки при конфлікті інтересів клієнтів, при 

визначення гонорару. Важливим є питання етики рекламування адвокатської 

діяльності. 

Розглядаючи питання ролі Правил адвокатської етики у правовому 

регулюванні діяльності адвокатів, студентам слід вивчити питання 

відповідальності за порушення етичних вимог. 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття професійної етики адвоката. 

2. Правила адвокатської етики. 

3. Принципи адвокатської етики. 

4. Етичні вимоги до взаємовідносин адвокатів з клієнтами. 

5. Етика відносин адвокатів з колегами. 

6. Етичні вимоги до поведінки адвоката на досудовому слідстві, дізнанні і в 

судових процесах. 

7. Етичні вимоги до поведінки адвоката у позапрофесійній сфері. 

 

Теми рефератів 



  

Історичні аспекти формування професійної етики адвокатів. 

Перші етичні кодекси адвокатської діяльності в світі та на українських 

землях. 

Співвідношення етичних та правових норм, що регулюють адвокатську 

діяльність. 

Етика прийняття доручення від клієнта. 

 

Контрольні питання 

 

1. Які перші кодекси адвокатської етики у світовій практиці ви можете 

назвати? 

2. Як вирішуватиметься питання при виникненні колізії норм 

законодавства про адвокатуру та Правил адвокатської етики? 

3. Чи може адвокат прийняти доручення від клієнта, якщо він не 

спеціалізується у тій галузі права, про яку йде мова у дорученні? 

4. Які обставини повинен врахувати адвокат при наявності конфлікту 

інтересів між його клієнтами, вирішуючи питання про те, чиї інтереси він 

продовжуватиме захищати? 

5. Які принципи визначення адвокатом гонорару у конкретній справі? 

6. За яких обставин адвокат має право відмовитись продовжувати роботу 

з клієнтом? 

7. Які відомості адвокат не має право розміщувати у інформаційних 

повідомленнях про свою діяльність? 

8. Яка відповідальність і у якому порядку наступає за порушеннями 

адвокатом вимог професійної етики? 

 



  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Нормативно-правові акти 

 

1. Господарський процесуальний кодекс України. – К.: Видавництво ЦУЛ, 

2011. – 66 с. 

2. Загальна Декларація прав людини // Міжнародна хартія прав людини. [зб. 

документів.] – К.: Наукова думка, 1991. – 52 с.   

3. Кодекс адміністративного судочинства України. – К.: Видавництво ЦУЛ, 

2011. – 110 с. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Видавництво 

ЦУЛ, 2011. – 208 с. 

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 04 

листопада 1950 року [Електронний ресурс]. // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004  

6. Конституція України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1013.3.8&nobreak=1. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 

13.04.2012 р. № 4651-VI // Офіційний Вісник України. – 2012. – № 37. – ст. 

1370. 

8. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Міжнародна 

хартія прав людини. [зб. документів.] – К.: Наукова думка,1991. – 52 с. 

9. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII Конгресом ООН по 

запобіганню злочинам у серпні 1990 р.). [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_835  

10. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу : постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 квітня 2012 р. № 305. // Офіційний вісник України, 2012 р., 

№ 30, ст. 1114; 2013 р., № 2, ст. 39. 

11. Положення про адвокатуру УРСР. Затверджене Законом УРСР від 

31.11.1980 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1980. – № 46. – ст. 898. 

12. Положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури України. Затверджено 

Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012 р. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

http://www.unba.org.ua/akti/. 

13. Положення про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. Завтерджено рішенням Ради адвокатів України № 81 від 16 

лютого 2013 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.unba.org.ua/akti/. 

14. Положення про помічника адвоката. Затверджене Рішенням Ради адвокатів 

України № 123 від 01 червня 2013 року. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

http://www.unba.org.ua/akti/. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_835
http://www.unba.org.ua/akti/
http://www.unba.org.ua/akti/
http://www.unba.org.ua/akti/


  

15. Положення про Раду адвокатів України. Затверджено Установчим з’їздом 

адвокатів України 17.11.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.unba.org.ua/akti/. 

16. Порядок ведення єдиного реєстру адвокатів України : Затверджено 

рішенням Ради адвокатів України №26 від 17 грудня 2012 року. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.unba.org.ua/akti/. 

17. Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядок складання  

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складання  

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні. Затверджений рішенням Ради адвокатів України 

№154 від 01 червня 2013 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.unba.org.ua/akti/. 

18. Правила адвокатської етики. Затверджені Установчим З’їздом адвокатів 

України 17.12.2012 р. : [Електронний документ]. – Режим доступу до 

документа:  

http://www.unba.org.ua/akti/. 

19. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. 

№ 5076-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.1358.0 

20. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року № 2887-XII. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=477594. 

21. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI 

// Офіційний вісник України. – № 51. – 2011. – ст. 2009.  

22. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних 

та адміністративних справах : Закон України від 20.12.2011 № 4191-VI // 

Офіційний вісник України. –№ 3. – 2012. – ст. 71. 

23. Про деякі заходи щодо підвищення рівня адвокатури : Указ Президента 

України від 30.09.1999р. № 1240/99. // Офіційний вісник України. – 1999. – 

№ 39. 

24. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

№ 8 від 24.10.2003р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-03 

25. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993 № 3352-XII. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.228.20&nobreak=1. 

26. Програма складання кваліфікаційного іспиту. Затверджена рішенням Ради 

адвокатів України №153 від 01 червня 2013 року. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

http://www.unba.org.ua/akti/ 

27. Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону. 

Затверджений рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року 

№77. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.unba.org.ua/akti/
http://www.unba.org.ua/akti/
http://www.unba.org.ua/akti/
http://www.unba.org.ua/akti/
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.1358.0
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.228.20&nobreak=1


  

http://www.unba.org.ua/akti/ 

28. Рішення Конституційного Суду України у справі 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) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – ст. 2045. 

29. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного 

тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на 

правову допомогу) // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – ст. 2694. 

30. Цивільний процесуальний кодекс України. – К.: Видавництво ЦУЛ, 2011. – 

128 с. 

 

2. Базова література 

 

1. Адвокатура в рішеннях українських судів : Бібліотека адвоката / [за заг. ред. 

С.Ф.Сафулька.] – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 240 с. 

2. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: [практ. посіб. 

для адвоката] / Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті 

Міністрів України. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 768 с.  

3. Адвокатура України : [навчальний посібник] / За ред.С.Я. Фурси.– К.: 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.– 940 с. 

4. Адвокатура України : [навч. посіб.] / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, А.М. 

Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2007. – 398 с. 

5. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика / М.Ю.Барщевский – 

М.:Профобразование, 2001. – 312 с. 

6. Бойков А.Д. Адвокатура России: [учебное пособие.] / А.Д. Бойков, 

Н.И. Капинус − М.: Институт международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова, 2000. – 376 с. 

7. Варфоломеєва Т. В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність : [зб. 

нормат. актів] / Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко - К.: Юрінком Інтер, 

2003. − 432 с. 

8. Вільчик Т. Б. Організація роботи адвокатури в Україні : [навч. посібник] / Т. 

Б. Вільчик ; [за ред. Сібільової Н. В.] – Х., 2006 – 304 с. 

9. Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі / 

І.Ю.Гловацький. – К.: Атіка, 2003. – 351 с. 

10. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна 

література / [Варфоломеєва Т. В., Мироненко Н. М., Ромовська З. В. та ін.] – 

К.: Видавництво "Прецедент", 2012. – 1152 c. 

11. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі / Я.П. Зейкан. – К.:КНТ, 2006. – 

600 с.  

12. Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі: [науково-практичний коментар] / 

Я.П. Зейкан – К.: КНТ, 2007 – 488 с. 



  

13. Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська 

діяльність. Правила адвокатської етики. [посібник]: Науково-практична та 

навчальна література. – К.: Видавництво "Прецедент", 2008. – 216 c. 

14. Кучерена А.Г. Адвокатура: [учебник] / А.Г.Кучерена. – М.: Юристъ, 2004. − 

351 с. 

15. Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права :Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Ю.Ф. Лубшев. – М.: Профобразование, 2003. − 424 с. 

16. Молдован А.В. Адвокатура України : Навчальний посібник. / А.В. 

Молдован, Т.М. Тилик. – К.: Алерта, 2013. – 256 с. 

17. Святоцький О.Д. Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, 

В.В. Медведчук – К.: Ін Юре, 1997. – 320 с. 

18. Святоцький О. Адвокатура України: [навч. посіб. для студентів юрид. 

вищих навч. зал. і фак-ів.] / О. Святоцький, М.Михеєнко. − К.: Ін Юре. − 

1997. – 224 с. 

19. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый 

курс адвокатского права и адвокатской криминалистики. / О.В. Синеокий. – 

Харьков: Право, 2012. – 520 с. 

20. Фіолевський Д.П. Адвокатура: [підручник] / Д.П.Фіолевський. – Донецьк: 

Алерта; Прецедент, 2006. – 486 с. 

21. Фіолевський Д.П. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» : Науково-практичний коментар. / Д.П. Фіолевський. – К.: 

Алерта, 2013. – 368 с. 

22. Фурса С.Я. Адвокат у цивільному процесі: [науково-практичний посібник] / 

С.Я. Фурса, Є.І. Фурса – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – 448 с 

23. Яновська О.Г. Адвокатура України / О.Г.Яновська. – К.: Юрінком Інтер, 

2007. –280 с. 

24. Яртых И.С. Адвокатура и власть. / И.С. Яртых. – М.: «Юрлитинформ», 

2003. – 176 с. 

 

3. Додаткова література 

 

1. Адаменко В.Д. Советское уголовно-процессуальное представительство / 

В.Д. Адаменко. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 195 с. 

2. Адвокат в уголовном процессе. [учебное пособие для вузов] / Под ред. 

Сергеева В.И. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 351 с. 

3. Антимонов Б.С. Адвокат в советском гражданском процессе. Пособие для 

адвокатов / Б.С. Антимонов, С.Л. Герзон. – М.: Госюриздат, 1954. – 259 с. 

4. Атамась Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві / Т. Атамась // Право 

України. − 1997. − № 6. − С. 63−64. 

5. Барщевский М.Ю. Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура : [учеб. 

пособие] / М. Ю. Барщевский. – М. : Белые альвы, 1995. – 143 с. 

6. Білоус І.В. „Союз Українських Адвокатів” у боротьбі за права української 

мови у Східній Галичині (20-30 роки ХХ ст.) / І.В.Білоус, З.В. Білоус // 

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 



  

Випуск 19. − К.: Ін-т держави і права ім. В.Корецького НАН України, 

2003. − С.130-133. 

7. Білоус К. Сутність адвокатської етики як необхідної умови здійснення 

адвокатом своєї діяльності. / Катерина Білоус. // Юридичний журнал. – 

2010. – № 7. 

8. Блохина О.Ю. Основные правила проведения консультирования 

[Електронний ресурс]  / О.Ю. Блохина – Тверь, 2001.– Режим доступу: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131118 

9. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам / 

А.Д. Бойков. – М.: Юрид. лит., 1978.– 176 с. 

10. Борисенок С. Утворення професійної адвокатури в Литовсько-Руській 

державі // Праці Комісії для вивчення історії західноруського і українського 

права. – К., 1927. – Вип. 3. – С. 83−149.  

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

Т.В. Варфоломеева – К.: Ин-т адвокатуры при Киевском университете 

им. Т. Шевченко, 1998. – 204 с. 

12. Варфоломеєва Т.В. Конституційні засади діяльності адвокатури / 

Т.В. Варфоломеєва // Адвокат. – 1997. – № 2. – С. 57-67. 

13. Ватман Д.П. Адвокат в гражданском процессе / Д.П. Ватман, В.А. Елизаров. 

– М.: «Юридическая литература», 1969. − 192 с. 

14. Ватман Д.П. Адвокатская этика (нравственные основы судебного 

представительства по гражданским делам) / Д.П. Ватман – М.: Юрид. лит., 

1977. − 94 с. 

15. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и 

арбитражном процессе. / А.А. Власов. – М.: Юрлитинформ, 2000. – 240 с. 

16. Вольф Р. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: 

(Контроль за якістю юридичної допомоги) / Р.Вольф // Адвокат. – 1999. – № 

3. – С. 58−59. 

17. Воскобитова Л. Консультирование как вид деятельности адвоката 

[Електронний ресурс] / Л.А. Воскобитова. // Режим доступу: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131132 

18. Геворгиз А.А. Приобретение статуса присяжного поверенного по Судебным 

Уставам 1864 г. и приобретение статуса адвоката в современной России: 

сравнительный анализ / А.А. Геворгиз // Адвокат. – 2009. – № 7 (106). – 

С. 15-21. 

19. Гловацький І.Ю. Адвокатура зарубіжних країн: Англія. Німеччина. Франція 

: [навч.-практ. посібник] / І.Ю. Гловацький. – К. :Атіка, 2007. – 588 с. 

20. Гловацький І. Особливості розвитку інституту адвокатури на землях Східної 

Галичини і Буковини / І.Гловацький // Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. Випуск 38. – Львів, 2003. − С.119−127. 

21. Гловацький І.Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у 

Східній Галичині (1921-1939 рр.) / І.Ю. Гловацький – Львів: Тріада Плюс, 

2003. – 346 с. 

22. Головань І. До питання про поняття адвокатської діяльності. / Ігор 

Головань. // Адвокат. – 2012. – № 1 (136). – С. 12-15. 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131118
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131132


  

23. Гольдинер В.Д. Об этике в деятельности адвоката / В.Д. Гольдинер // 

“Советское государство и право”. – 1965. – № 10. – С. 95-101. 

24. Гончаренко С. В. Проблеми надання безоплатної правової допомоги. 

Короткий огляд новітніх тенденцій. / С.В.Гончаренко //Адвокат. – 2011. – 

№11 (134). − С. 12-16. 

25. Гутаріна К.В. Роль правника в демократичному суспільстві: Правила 

професійної етики адвоката в США та Україні / К.В. Гутаріна // Адвокат. – 

1999. – № 3. – С. 31-32. 

26. Деханов С.А. Типология института адвокатуры. Адвокатура в Европе и 

США / С.А. Деханов // Адвокат. – 2005. – № 10. – С. 71−75. 

27. Джафарова М.В. Представництво у адміністративному судочинстві України 

[Електронний ресурс] / М.В. Джафарова // Форум права. – 2010. – № 2. – 

С. 115–120. – Режим доступу до журн.:  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10dmvacu.pdf 

28. Дроздов О.М. До питання про процесуальне становище захисника свідка / 

О.М. Дроздов // Адвокат. – 2010. – № 6 (117). – С. 24−28. 

29. Домбровський С.Ф. Організація правової роботи та юридичного 

обслуговування підприємств, установ та організацій: [навч. пос. для 

студентів навчальних зал. та фак-ів] / С.Ф.Домбровський – Харків: Консум, 

2005. – 396 с. 

30. Жуковська О. Чи потрібні правила етики адвокатам / О.Жуковська 

//Юридичний вісник України. – 2000. – №10. – С. 8-15.  

31. Іванов В.В. Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності 

притягнення до адміністративної відповідальності : автореф. дис. На 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління; 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / 

В.В. Іванов. – Х., 2001− 20 с.. 

32. Історія адвокатури України / [Т.В.Варфоломеєва та інші.] – К., Видавництво 

„СДМ-Студіо”, 2002. – 286 с. 

33. Кирилюк Л.В. Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача у кримінальному судочинстві України / 

Л.В. Кирилюк // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 252–259 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до журн.: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09klvkcu.pdf 

34. Клейн Е.Б. Участие адвоката в доказывании по гражданским делам: 

автореф. дис на соискание учен. степени канд. юрид. наук. – Минск, 1988. – 

17 с. 

35. Кобилянський К.М. Право особи на захист в адміністративному суді / 

К.М.Кобилянський // Адвокат. – 2010. – №3 (114). – С. 35−38. 

36. Кокорев Л. Д. Адвокат – представитель потерпевшего в советском 

уголовном процессе / Л. Д. Кокорев, Г. Д. Побегайло. – Воронеж :Изд-во 

Воронежск. ун-та, 1969. − 88 с. 

37. Костромов О.В. Адвокатська етика та професійна відповідальність у США / 

О.В. Костромов // Держава і право: Щоріч. наук. пр. мол. вчен. – К., 1997. – 

Вип. 1. – С. 75-80.  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10dmvacu.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09klvkcu.pdf


  

38. Кравчук В. М. Стратегія і тактика цивільного процесу : Зразки 

процесуальних документів [Текст] : практ. посібник / В. М. Кравчук. - К. : 

Атіка, 2002. - 352 с. 

39. Кульчицький В. Суд, прокуратура та адвокатура в складі Австро-Угорщини 

/ В. Кульчицький, І. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету. − 

Випуск 125. − Серія: Правознавство, 2001. − С.22−25. 

40. Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теорія і практика: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 “Судоустрій; 

прокуратура та адвокатура”– К., 2002. – 19 с. 

41. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле :учебник / [Под ред. 

И.Б. Мартковича.] –[2-е изд., испр. и доп.] / Ю.Ф. Лубшев − 

М.:Манускрипт,1999. − 408 с. 

42. Малев Е. Участие адвоката в подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству / Е.Малев, Б. Лапин // Советская юстиция. – 1980. – № 24. – 

С. 21-22. 

43. Мельников В.А. Значение деятельности адвоката в производстве по делам 

об административных правонарушениях / В.А. Мельников // Трибуна 

молодых ученых: Контроль, правовые процедуры и юридический процесс: 

теория соотношения и практика взаимообеспечения. [Сборник научных 

трудов.] − Вып. 10. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 2007. – 

С.138−150. 

44. Мидлтон Д. Адвокатура Англии и Уэльса в эпоху перемен / Д.Мидлтон // 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 2004. – № 1 

(46). – С. 112−116. 

45. Мэйхерн Кэтрин. Курсы выработки профессиональных навыков адвокатов 

[Електронний ресурс]/ Кэтрин Мэйхерн. // Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/lawclinic20/zahodi-dla-klinicistiv/osnovi-interv-

uvanna/------ 

46. Никифорак М.В. Адвокатура на Буковині в період її перебування у складі 

Австрії / М.В. Никифорак // Українське право. – 2004. − №1. − С.76−83. 

47. Павлуник І. Особливості участі адвоката у цивільному процесі / І. Павлуник 

// Право України. − 1999. − № 9. − С. 62−65. 

48. Падох Я. З минулого української адвокатури / Я. Падох // Правничий вісник. 

– Нью-Йорк, 1963. – С. 131−148.  

49. Петрів М. Сторінки історії адвокатури України: Союз українських адвокатів 

у Львові 1923-1940 р.р. / М.Петрів // Адвокат. – 2002 – № 4/5. – С. 98−106.  

50. Попелюшко В.О. Виникнення та інституційне становлення адвокатури 

Франції / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2011. – № 1 (124). – С. 9-13. 

51. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / Відпов. ред. Ю.С. 

Шемшученко; Упорядник К.А. Вислобоков. – К.: Ін-т держ. і права ім.  В.М. 

Корецького НАН України, 1997. – 549 с. 

52. Про деякі аспекти допуску адвокатів до захисту у кримінальних справах, у 

яких окремі матеріали є державною таємницею : Роз’яснення Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України № 9-2-

https://sites.google.com/site/lawclinic20/zahodi-dla-klinicistiv/osnovi-interv-uvanna/------
https://sites.google.com/site/lawclinic20/zahodi-dla-klinicistiv/osnovi-interv-uvanna/------


  

10, затверджене рішенням від 18.02.2005р. № ІV/9-2. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10544.0 

53. Про деякі питання визначення гонорару та його відшкодування у випадку 

виправдання особи чи закриття справи за реабілітуючими обставинами: 

Роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті 

Міністрів України № 9-2-4, затверджене рішенням від 18.02.2005р. № ІV/9-

2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10374.0 

54. Профессия адвокат: Сборник работ о французской адвокатуре / Сост. 

А.В. Поляков. – М.: Статут, 2006. – 367 с. 

55. Ривлин А.Л. Организация адвокатуры в СССР / А.Л.Ривлин. – К.:Вища 

школа, 1974. – 148 с. 

56. Риторика загальна та судова: [навч.посіб.] / С.Д. Абрамович, 

В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. 

57. Сафулько С. Правила адвокатської етики: Балансування між інтересами 

клієнта і суспільства / С. Сафулько // Закон і бізнес. – 1999. – 13 січня – 

С. 12. 

58. Сергеев В. Юридические консультации в условиях рынка / В.Сергеев // 

Российская юстиция. –1998. – № 11. – С. 47 – 48. 

59. Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич – М.: Юридическая 

литература, 1988. – 384 с. 

60. Сінєльнік Р.В. Захисник у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право” / Р.В. Сінєльнік − Х., 2008. – 21 с. 

61. Скрябін О.М. Юридичні та психологічні аспекти надання адвокатом 

консультацій та роз’яснень з юридичних питань / О.М. Скрябін // Тези 

доповідей всеукр. наук.-практ. конф.: [Актуальні проблеми публічного та 

приватного права], (Запоріжжя, 18-19 березня 2011 року) – Запоріжжя, 2011. 

− С.30−31. 

62. Смирнов В. Н. Адвокатура и власть: история взаимоотношений / В. Н. 

Смирнов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 216 с.  

63. Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. / 

Ю.И. Стецовский. – М.: Юрид. лит., 1982. – 176 с. 

64. Стоянов А.Н. История адвокатуры у древних народов./ А.Н. Стоянов – 

Харьков, 1969. – 141 с. 

65. Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности 

/ М.С. Строгович – М.: Наука, 1984. – 143 с. 

66. Судові промови адвокатів України: / [редкол. В.В. Медведчук (голова) та 

інші] – К.: Ред. журн. “Адвокат”, 2000. − 190 с. 

67. Сульженко Ю. Правове становище цивільного процесуального 

представника як самостійного суб’єкта цивільних правовідносин: його 

повноваження / Ю.Сульженко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 77−82. 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10544.0
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10374.0


  

68. Сучасні системи адвокатури / [За ред. О.Д. Святоцького.] – К.: Право 

України, 1993. – 176 с. 

69. Татаринцев В. Принятие адвокатом поручения по гражданскому делу / 

В.Татаринцев // Советская юстиция. – 1980. – № 4. – С. 30-31. 

70. Торончук І.Ж. Розвиток інституту адвокатури на Буковині у складі Румунії / 

І.Ж. Торончук // Науковий вісник Чернівецького національного 

університету. Серія: Правознавство. – 2008. – Вип. 461. – С. 11−17. 

71. Троицкий Н. Адвокатура в Росии и политические процессы 1866-1904 гг./ 

Н. Троицкий − Тула: Автограф, 2000. − 456 с. 

72. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе / 

С.А. Халатов. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 208 с. 

73. Фурса С.Я Довіреність та інститут представництва в цивільному 

законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України / С.Я.Фурса // 

Право України. – 1999. – № 4. – С. 94−97. 

74. Чапля О.М. Оплата праці адвоката у цивільному процесі // О.М. Чапля. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.barrister.od.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=14:

2011-03-27-16-05-08 

75. Чапля О.М. Процесуальне становище адвоката у господарському 

судочинстві [Електронний ресурс] / О.М. Чапля // Режим доступу: 

http://barrister.od.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16:2011-

03-27-16-13-42 

76. Черв’якова О. Актуальні питання забезпечення прав громадян, підданих 

адміністративному арешту / О. Черв’якова // Право України. – 2006. – № 2. –

С.35−37. 

77. Чундак М.В. Реалізація права на правову допомогу в господарському 

процесі. Відшкодування витрат на правову допомогу [Електронний ресурс] / 

М.В. Чундак // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 12. – 

Режим доступу до журн.: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11cmvvpd.pdf 

78. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам / 

В.М. Шерстюк. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 144 с. 

79. Шило О.Г. Професійний захист як гарантія забезпечення прав і законних 

інтересів особи в кримінальному судочинстві / О. Г. Шило, О. Капліна // 

Вісник Академії правових наук України. − 2003. − №1. − С. 125−134. 

80. Шиткина И. Правовое обслуживание бизнеса :Идеология и  практика / 

И. Шиткина // Корпоративный юрист. – 2008. – № 3. – С. 35−44. 

81. Якименко О.О. Адвокат у цивільному процесі / О.О. Якименко // Адвокат. – 

1999. – №4. – С. 12−14. 

82. Ямковий В.І. Проблемні питання участі адвоката як процесуального 

представника в господарському суді [Електронний ресурс] / В.І. Ямковий // 

Форум права. – 2010. – № 3. – С. 466–472. – Режим доступу до журн.: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10jvibgc.pdf 

 

 

http://www.barrister.od.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=14:2011-03-27-16-05-08
http://www.barrister.od.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=14:2011-03-27-16-05-08
http://barrister.od.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16:2011-03-27-16-13-42
http://barrister.od.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16:2011-03-27-16-13-42
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11cmvvpd.pdf

