
АДВОКАТУРА УКРАЇНИ  
 

Теми для семінарських занять 
(денна форма навчання) 

 
Тема № 1 

Організаційно-правові засади діяльності адвокатури України 
 2 год 

 
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. 

 
Тема № 2 

Правовий статус адвоката в Україні 
4 год 

 
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. 

 
Тема № 3  

Адвокатське самоврядування 
2 год 

 
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. 

 
Тема №4. 

Історія адвокатури України 
2 год 

 
1. Зародження історії адвокатури в Україні. Судове представництво у 

Київській Русі. Адвокатська професія за Литовськими статутами. Вимоги до 
прокураторів. 



2. Інститут адвокатури за Судовими статутами Російської імперії 1860-х 
рр. Присяжні повірені. Приватні повірені. 

3. Адвокатура періоду Центральної Ради, Гетьманату, Директорії. 
4. Адвокатура Радянської України.  
5. Організація адвокатури в західноукраїнських землях. Українська 

адвокатура у Австро-Угорщині та Польщі  
 
 

Тема № 5  
Загальні особливості участі адвоката в кримінальному судочинстві  

2 год 
 
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. 
 

 
Тема №6. 

Основи адвокатської етики 
2 год 

 
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. 

 



ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» 

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
 

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 



АДВОКАТУРА УКРАЇНИ  
 

Теми семінарських занять 
(заочна форма навчання) 

 

Тема № 1 
Правовий статус адвоката в Україні 

2 год 
 

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. 

 


