
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні  рекоМендації 
щодо  ЗабеЗпечення  саМостійної 

роботи  студентів
з дисципліни

“адвокатура  україни”
(для бакалаврів, спеціалістів)

Київ 2007

      



Підготовлено доцентом кафедри правоохоронної діяльності
С. П. Кондраковою

Затверджено на засіданні кафедри правоохоронної діяльності
(протокол № 2 від 31.10.06)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

кондракова с. п. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостій-
ної роботи студентів з дисципліни “Адвокатура України” (для бакалаврів, 
спеціалістів). — К.: МАУП, 2007. — 22 с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, зміст дисциплі-
ни, теми самостійної роботи, питання для самоконтролю, практичні та тес-
тові завдання, методичні вказівки до написання рефератів, а також список 
літератури.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП),  

2007



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
основним засобом опанування навчального матеріалу в позааудитор-
ний час.

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Адвокатура Ук-
раїни” — засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформува-
ти самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, 
сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контро-
лювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни — засвоїти, 
закріпити та систематизувати відповідні теоретичні знання, а також 
уміти застосовувати їх при виконанні практичних завдань. Самостій-
на робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних 
занять.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Адвокатура 
України” визначається навчальною програмою дисципліни, а також 
цими методичними матеріалами. 

До основних форм самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Адвокатура України” належать такі: 

• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових 
і додаткових наукових літературних джерел;

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостій-
ного опрацювання;

• виконання домашніх завдань;
• підготовка до практичних занять;
• підготовка до різних форм поточного контролю;
• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблемати-

кою;
• написання реферату за заданою проблематикою;
• аналітичний розгляд наукових публікацій.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студен-

ти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно 
розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, проаналізувати 
відповідні навчальні літературні джерела, нормативно-правові акти. 
Студенти перевіряють рівень засвоєння знань самостійно, відповіда-
ючи на питання для самоконтролю.

Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою за-
кріплення та поглиблення теоретичних знань, а також умінь щодо 
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навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання. 
Разом з опануванням законодавства слід також вивчати і аналізувати 
практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які 
вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості. Вивченню 
підлягають насамперед чинні нормативно-правові акти, а також ска-
совані й такі, що фактично втратили значення, проекти актів з від-
повідних питань. 

Практичні завдання мають на меті закріпити теоретичні знання 
студентів і головне — сформувати навички роботи з нормативними 
актами. Перш ніж розпочинати розв’язувати завдання, які відтворю-
ють ситуації, з якими стикаються громадяни при зверненні до адво-
катів, студенти повинні засвоїти теоретичні положення, пов’язані з 
окремими питаннями адвокатської діяльності. Практичні та тестові 
завдання необхідно виконувати в письмовій формі з розгорнутим 
мотивованим розв’язанням. Розв’язуючи завдання, слід продемонс-
трувати вміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргумен-
товано відповідати на поставлені питання, посилаючись на відповідні 
нормативні акти. Відповіді повинні бути повні, обґрунтовані, із зазна-
ченням можливих порушень чинного законодавства про адвокатуру, 
наслідків таких порушень. 

Важливий засіб засвоєння знань становлять реферати. Напи-
сання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з 
ретельно продуманого вступу. У вступі визначаються мета дослід-
ження, практичне і теоретичне значення теми, з максимально мож-
ливою точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також 
методи дослідження. 

В основній частині реферату насамперед викладається зміст до-
сліджуваної проблеми. Наслідком дослідження можуть бути пропо-
зиції щодо реформи законодавства у сфері адвокатської діяльності. 

Робота повинна завершуватись аргументованими висновками.
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
• оцінка “відмінно” — студент повною мірою розкриває питання, 

винесені для самостійного опрацювання, вільно оперує понят-
тями і науковою термінологією, демонструє глибокі знання 
джерел, має власну думку щодо відповідної теми і здатний аргу-
ментовано її доводити;

• оцінка “добре” — загалом рівень знань студента відповідає щой-
но викладеному, але він припускається певних помилок при 
розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, 
обґрунтування неточні, не наводяться обґрунтовані докази;
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• оцінка “задовільно” — студент розкриває питання, винесені для 
самостійного опрацювання, у загальних рисах, розуміє їх сут-
ність, намагається робити висновки, але при цьому припускаєть-
ся грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно;

• оцінка “незадовільно” — студент не може відповісти на постав-
лені запитання або відповідає неправильно, не розуміє сутності 
питань, не може зробити висновки.  

ЗМІСТ 
дисципліни 

“АдВОКАТурА  уКрАїНИ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми Лекції ПЗ Сам. 
роб.

1 2 3 � �

1

2

3

�

Змістовий модуль і. Місце адвокатури  
в житті суспільства, її роль у забезпеченні 
прав, свобод і законних інтересів людини 
та громадянина
Історичний шлях становлення і розвитку 
української адвокатури
Конституційний статус адвокатури, 
її завдання. Роль Закону України 
“Про адвокатуру” 1992 року у становленні 
і розвитку сучасної адвокатури України 
Гарантії адвокатської діяльності.
Адвокатська таємниця. 
Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 
адвокатів, їх склад, завдання

2

2

2

2

–

2

2

2

2

–

–

–

�

6

Змістовий модуль іі. роль адвокатури 
у кримінальному провадженні
Загальні питання правового статусу адвоката  
у кримінальному провадженні, його функції
Адвокат — захисник підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, його праваі 
обов’язки. Форми участі адвоката 
у кримінальній справі. Правова позиція 
захисту

2

2

2

2

–

2
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1 2 3 � �

7 Адвокат як представник потерпілого, 
цивільного позивача, цивільного 
відповідача, його правова позиція, права 
і обов’язки

2 – 2

8

9

Змістовий модуль ііі. представництво 
адвоката в цивільному, адміністративному, 
господарському провадженні
Роль і значення участі адвоката 
як процесуального представника 
у цивільному провадженні. Правові засади 
такої діяльності
Адвокат як процесуальний представник 
в адміністративному і господарському 
провадженні

2

2

–

–

2

2

10

11

12

Змістовий модуль іV. участь адвоката 
в апеляційному і касаційному провадженні
Право і обов’язок адвокатав апеляційному 
провадженні у кримінальному, цивільному 
судочинстві
Участь адвоката в касаційному 
провадженні. Підстави і строки касаційного 
оскарження судових рішень
Проблемні питання адвокатської 
діяльності, пов’язані з професійною 
діяльністю адвокатів

2

2

–

2

2

–

–

2

6

Разом годин: �� 22 1� 18
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ТЕМИ  САМОСТІЙНОї  рОБОТИ  СТудЕНТІВ

Змістовий модуль і.  Місце адвокатури в житті суспільства, 
її роль у забезпеченні прав, свобод 
і законних інтересів людини 
та громадянина

Тема 1.  Історичний шлях становлення і розвитку 
української адвокатури 

питання для самоконтролю
 1. Виникнення і розвиток адвокатури в ХІV–ХVІ ст.
 2. Запровадження адвокатури як самостійного правового інституту 

за судовою реформою 186� року. “Судові статути” щодо організа-
ції діяльності присяжних і приватних повірених.

 3. Правове становлення інституту адвокатури в ХІХ–ХХ ст.
 �. Організація захисту від обвинувачення за Тимчасовим положен-

ням про народні суди і революційні трибунали УРСР 1919 року.
 �. Перехід до колективних форм праці захисників; скасування при-

ватної адвокатської діяльності.
 6. Конституція УРСР 1978 року і розвиток законодавства про адво-

катуру в радянський період.

практичні завдання
 1. Підготуйте реферат за темою “Юридична природа адвокатури, її 

організаційна побудова в ХІХ–ХХ ст.”.
 2. Підготуйте реферат за темою “Місце і значення курсу “Адвокату-

ра України” у системі юридичних дисциплін”.
Тестові завдання

Зазначте правильну відповідь.
  і.  положення про надання безоплатної допомоги малозабезпече-

ним верствам населення вперше було передбачено:
 1) Законом України “Про адвокатуру”;
 2) Литовськими Статутами;
 3) Судовими статутами;
 �) Першим кодексом українського права (“Права, по которым су-

дится малороссийский народ”);
 �) Конституцією України 1996 р.;
 6) Правилами адвокатської етики.
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 іі.  поняття “адвокат” як захисник прав сторін вперше з’явилося в 
такому документі:

 1) Судових статутах 1861 р.;
 2) Законі України “Про адвокатуру” 1992 р.;
 3) “Правах, по которым судится малороссийский народ” 173� р.;
 �) Литовських статутах XIV–XVI ст. 

Література [1; 11; 16; 17; 19; 21]

Змістовий модуль іі. роль адвокатури у кримінальному 
провадженні

Тема 6.   Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного, його права і обов’язки. Форми участі 
адвоката у кримінальній справі. Правова позиція 
захисту 

питання для самоконтролю
 1. Загальні питання про правовий статус адвоката-захисника у кри-

мінальному провадженні.
 2. Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом-за-

хисником.
 3. Обставини, що виключають участь адвоката-захисника у кримі-

нальному провадженні; процесуальний порядок його усунення від 
захисту підозрюваного, обвинуваченого.

 �. Підстави і порядок відмови підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного від адвоката-захисника. Правова позиція адвоката-захис-
ника.

 �. Підстави і порядок залучення адвоката-захисника до участі у 
кримінальній справі. Участь у провадженні слідчих дій.

 6. Кримінально-процесуальне законодавство щодо обов’язкової 
участі адвоката-захисника у кримінальному провадженні, консти-
туційне значення цього положення. Підстави обов’язкової участі 
адвоката у кримінальному процесі; порядок оплати його праці.

 7. Участь адвоката-захисника при судовому розгляді кримінальних 
справ у першій інстанції, його права і обов’язки. Змагальність су-
дового провадження як одна з основних засад здійснення право-
суддя.
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практичні завдання
 1. Підготуйте проект клопотання адвоката-захисника у процесі його 

участі у кримінальній справі, порушеної за фактом розбійного на-
паду на громадянина К. (ч. 2 ст. 187 КК України), з питання пере-
кваліфікації діянь обвинуваченого на ч. 1 ст. 187 Кримінального 
кодексу України. 

 2. Підготуйте реферат за темою “Значення положення Конституції 
України 1996 р. щодо забезпечення захисту підозрюваного, обви-
нуваченого, підсудного у кримінальному провадженні”. 

 3. Підготуйте реферат за темою “Процесуальний статус адвоката у 
кримінальному судочинстві. Загальні питання правової позиції 
та обрання адвокатом тактики захисту”.

Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.

 і.  адвокат-захисник у кримінальному провадженні має право на 
зустріч з підозрюваним у скоєнні злочину:

 1) після першого допиту підозрюваного;
 2) до першого допиту підозрюваного;
 3) з моменту затримання підозрюваного, але не пізніше як за 2� го-

дини після цього;
 �) за 72 години після затримання підозрюваного;
 �) після обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді три-

мання під вартою.
 іі.  За  встановленим  законом  загальним  правилом  адвокат-захис-

ник має право брати участь у кримінальній справі:
 1) з моменту порушення кримінальної справи;
 2) з моменту оголошення особі постанови про притягнення як обви-

нуваченого;
 3) з моменту оголошення адвокату і його підзахисному протоколу 

про закінчення досудового слідства;
 �) з моменту обрання особі, що скоїла злочин, запобіжного заходу — 

тримання під вартою до пред’явлення обвинувачення. 
 ііі. адвокат, який виконує функцію представництва у кримінально-

му провадженні, репрезентує інтереси:
 1) обвинуваченого;
 2) потерпілого;
 3) підозрюваного;
 �) підсудного;
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 �) цивільного позивача;
 6) цивільного відповідача.
 IV.  адвокат бере участь у кримінальному провадженні:
 1) за призначенням;
 2) за направленням Спілки адвокатів України;
 3) з ініціативи прокурора;
 �) на запрошення.
 V.  кримінально-процесуальним законодавством передбачені такі 

випадки  обов’язкового  призначення  адвоката-захисника  у 
кримінальному процесі:

 1) щодо вагітної жінки;
 2) особі, яка скоїла злочин до досягнення нею повноліття;
 3) особі, яка скоїла особливо тяжкий злочин, за який передбачено 

покарання у вигляді позбавлення волі понад десять років;
 �) особам з фізичними або психічними вадами;
 �) особам, які скоїли злочин, за який передбачено покарання — 

довічне позбавлення волі;
 6) особам, які скоїли злочин у стані алкогольного чи наркотичного 

сп’яніння;
 7) особам, які не знають мови судочинства;
 8) особам, до яких судом застосовано заходи примусового медично-

го або виховного характеру;
 9) особам, які на момент скоєння злочину досягли пенсійного віку.
 VI. відповідно до  законодавства  адвокатами  як  захисниками  у 

кримінальному провадженні мають право брати участь:
 1) фахівці в галузі права;
 2) опікуни та піклувальники;
 3) близькі родичі;
 �) знайомі;
 �) адвокати;
 6) представники громадськості.

Література [1–3; 7; 8; 11; 12; 18; 19]
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Тема 7.   Адвокат як представник потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача, його правова 
позиція, права і обов’язки 

питання для самоконтролю
 1. Підстави та порядок участі адвоката — представника у криміналь-

ному провадженні з питань представництва інтересів потерпіло-
го, цивільного позивача, цивільного відповідача.

 2. Роль адвоката — представника у процесі досудового слідства, 
його права та обов’язки.

 3. Законодавче обґрунтування позиції адвоката щодо пред’явлення 
цивільного позову у кримінальній справі. Права адвоката — пред-
ставника цивільного відповідача.

 �. Загальні питання оскарження адвокатом — представником потер-
пілого, цивільного позивача і цивільного відповідача дій слідчого 
та прокурора; внесення клопотання з окремих питань досудового 
слідства.

 �. Участь адвоката — представника потерпілого, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача в судовому розгляді кримінальної 
справи в першій інстанції. Особливості такої участі.

 6. Порядок оскарження адвокатом-представником судових рішень 
про питання представництва інтересів потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача.

практичні завдання
 1. Підготуйте проект цивільного позову, заявленого у криміналь-

ній справі про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 
ст. 286 КК України), при якому завдано тяжкі тілесні ушкоджен-
ня і заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах потерпіло-
му К.  

 2. Підготуйте реферат за темою “Конституційне значення законо-
давчого положення щодо участі адвоката як представника по-
терпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача з позиції 
правового забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини 
і громадянина”. 

Література [1–�; 7; 8; 11; 12; 1�; 18–20]
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Змістовий модуль ііі. представництво адвоката в цивільному, 
адміністративному, господарському 
провадженні

Тема 8.   роль і значення участі адвоката як процесуального 
представника в цивільному провадженні. Правові 
засади такої діяльності 

питання для самоконтролю
 1. Правові підстави участі адвоката як процесуального представни-

ка у цивільному провадженні.
 2. Права і обов’язки адвоката — представника цивільного позивача, 

цивільного відповідача, третіх осіб. Обставини, що виключають 
участь адвоката в цивільному провадженні.

 3. Характеристика діяльності адвоката у процесі підготовки цивіль-
ної справи до судового розгляду. Підстави і порядок складання 
позовної заяви, відгуків на неї, інших правових документів, що 
мають значення щодо розгляду цивільної справи.

 �. Розробка і обстоювання правової позиції адвоката в цивільному 
провадженні; особливості такої діяльності адвоката.

 �. Підстави і порядок подання правової допомоги стороні відповіда-
ча в цивільній справі. Правове обґрунтування невизнання позову 
або часткової відмови від нього.

 6. Повноваження адвоката як процесуального представника при 
розгляді цивільної справи в судовому засіданні. Повноваження 
адвоката щодо здійснення процесуальних дій від імені довірите-
ля.

 7. Колізія позиції адвоката-представника з правовою позицією осо-
би, інтереси якої він репрезентує. Відмова адвоката від участі у 
справі.

 8. Участь адвоката як процесуального представника третіх осіб у 
цивільному судочинстві, його права й обов’язки.

 9. Підстави і порядок складання адвокатом позовної заяви, її струк-
тура і зміст. Способи забезпечення позову.

 10. Умови і порядок відмови адвоката від позову, визнання позову і 
укладання мирової угоди.

 11. Порядок надання адвокатом зауважень до протоколу судового за-
сідання в цивільній справі.
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практичні завдання

 1. Підготуйте проект позову щодо захисту майнових інтересів гро-
мадянина К. у цивільній справі про розподіл спільного майна 
подружжя.

 2. Підготуйте проект заперечення адвоката — представника цивіль-
ного відповідача на позов, заявлений у цивільній справі про роз-
поділ спільного майна подружжя.

 3. Підготуйте реферат за темою “Особливості діяльності адвоката  
як процесуального відповідача в цивільному провадженні”.

 4. Підготуйте реферат за темою “Зміст і значення конституційної 
засади правосуддя — змагальність сторін у судовому провадженні 
щодо ролі адвоката у встановленні мети цивільного проваджен-
ня”.

 5. Підготуйте реферат за темою “Адвокат як правозахисник і пред-
ставник у цивільному процесі”.

Тестові завдання

Зазначте правильну відповідь.
 і.  до  правової  регламентації  діяльності  адвоката  в  цивільному 

процесі належить:
 1) Закон України “Про адвокатуру”;
 2) “Правила адвокатської етики”;
 3) Указ Президента України “Про деякі заходи щодо підвищення 

рівня роботи адвокатури” від 30 вересня 1999 р.;
 �) Цивільний кодекс України;
 �) Кодекс адміністративного судочинства;
 6) Цивільний процесуальний кодекс України;
 7) Сімейний кодекс України.
 іі.  адвокат як процесуальний представник у цивільному судочин-

стві обстоює інтереси:
 1) осіб, потерпілих від злочину;
 2) осіб, яким внаслідок злочину заподіяно матеріальну шкоду 

(цивільний позивач);
 3) третіх осіб на боці позивача;
 �) особи — відповідача в цивільному процесі. 
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 ііі. адвокат як  процесуальний  представник  у  цивільному  процесі 
підтверджує свої повноваження на участь у судовому засіданні 
таким документом:

 1) ордером адвокатського об’єднання;
 2) особистою заявою про участь у судовому процесі;
 3) направленням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії;
 �) дорученням особи, інтереси якої він обстоює.

Література [1–3; 9–12; 1�; 19]

Тема 9.   Адвокат як процесуальний представник 
в адміністративному і господарському провадженні 

питання для самоконтролю

 1. Кодекс адміністративного судочинства 200� року щодо процесу-
ального представництва адвоката в адміністративному провад-
женні.

 2. Підстави і порядок оскарження дій та рішень органів держави, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; роль адво-
ката у справах адміністративної юрисдикції.

 3. Права і обов’язки адвоката як процесуального представника ін-
тересів сторін, а також третіх осіб в адміністративному процесі. 
Підстави такого представництва.

 �. Підстави і порядок припинення представництва адвоката за до-
рученням в адміністративній справі.

 �. Безоплатна правова допомога в адміністративному судочинстві, 
порядок відшкодування адвокату оплати за подання такої допо-
моги.

 6. Особливості участі адвоката як процесуального представника у 
справах господарської юрисдикції.

 7. Правові засади діяльності адвоката в господарському провад-
женні та обов’язки щодо представництва інтересів сторін і третіх 
осіб.

практичні завдання

 1. Підготуйте реферат за темою “Кодекс адміністративного судо-
чинства України (набрав чинності 1 вересня 200� р.) щодо ролі 
адвоката в захисті прав і свобод фізичних осіб, законних інтересів 
держави, юридичних осіб і суспільства”.
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 2. Підготуйте реферат за темою “Роль і значення діяльності адво-
ката у справах господарської юрисдикції щодо підвищення рівня 
правової охорони інтересів держави і суспільства”.

Тестові завдання

Зазначте правильну відповідь.
  і.  права і обов’язки адвоката як процесуального представника в 

адміністративному судочинстві регламентуються:
 1) Кодексом про адміністративні правопорушення України;
 2) Сімейним кодексом України;
 3) Кодексом адміністративного судочинства України;
 �) Цивільним процесуальним кодексом України.
 іі.  адвокат в адміністративному судочинстві діє на боці:
 1) позивача;
 2) відповідача;
 3) третіх осіб;
 �) потерпілих від злочину.

Література [1–3; �; 9–12; 1�; 18–21; 23]

Змістовий модуль іV. участь адвоката в апеляційному 
і касаційному провадженні

 Тема 11. участь адвоката в касаційному провадженні. 
Підстави і строки касаційного оскарження судових 
рішень 

питання для самоконтролю

 1. Значення конституційних засад судочинства щодо забезпечення 
апеляційного і касаційного оскарження судових рішень. Роль ад-
воката на цій стадії судочинства.

 2. Право адвоката на касаційне оскарження судових рішень; поря-
док і строки подання касаційних скарг у кримінальних і цивіль-
них справах.

 3. Роль адвоката при визначенні форми і змісту касаційної скарги на 
судове рішення. Порядок надіслання копії касаційної скарги осо-
бам, які беруть участь у справі, та пояснення на касаційну скаргу.

 �. Зміст діяльності адвоката щодо внесення доповнень до касацій-
ної скарги та підготовки касаційного розгляду справи в суді.
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 �. Роль і значення діяльності адвоката в розгляді касаційної скарги, 
що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення строку 
касаційного розгляду справи.

практичні завдання

 1. Підготуйте проект касаційної скарги на рішення місцевого суду, 
яке набрало чинності у кримінальній справі з обвинувачення 
громадянина К. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 18� КК 
України (таємне викрадення чужого майна, скоєне повторно). 
Предметом оскарження, на думку адвоката, є порушення судом 
при винесенні обвинувального вироку норм матеріального пра-
ва.

 2. Підготуйте реферат за темою “Право адвоката на касаційне ос-
карження судових рішень і порядок його здійснення”.

 3. Підготуйте реферат за темою “Участь і роль адвоката при розгляді 
касаційних скарг колегією суддів”.

Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.

 і.  адвокат має право звертатись з касаційною скаргою на рішення 
суду:

 1) які не набрали чинності на рішення у справах, які перебувають на 
стадії судового розгляду;

 2) які набрали чинності.
 іі.  адвокат направляє касаційну скаргу до такого органу:
 1) суду першої інстанції;
 2) суду апеляційної інстанції;
 3) вищих спеціалізованих судів;
 �) Верховного Суду України.
 ііі. рішення якого суду україни в касаційній скарзі адвоката є оста-

точним і оскарженню не підлягає:
 1) Вищого господарського;
 2) Апеляційного;
 3) Вищого адміністративного;
 �) Верховного.

Література [1–�; 7; 10–12; 19; 21; 22]
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Тема 12.   Проблемні питання адвокатської діяльності, 
пов’язані з професійною діяльністю адвокатів 

питання для самоконтролю
 1. Сучасне законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність 

і його проблемні питання.
 2. Майбутнє інституту адвокатури України. Значення історичних 

традицій адвокатури в подальшому вдосконаленні адвокатської 
діяльності.

 3. Принцип професійності як засада адвокатської діяльності.
 �. Загальна Концепція здійснення адвокатської діяльності щодо не-

обхідності визначення місця  інституту адвокатури в державі та 
суспільстві, розробки принципів її подальшої побудови та функ-
ціонування, співвідношення адвокатської діяльності з підприєм-
ницькою.

 �. Законодавче закріплення питання про подальше розширення 
професійних прав адвокатів як реальна передумова підвищення 
рівня правової захищеності прав і свобод людини та громадяни-
на.

 6. Характеристика сучасних підходів країн континентальної Євро-
пи до визначення форм організації адвокатської діяльності. Їх 
значення щодо вдосконалення організації діяльності адвокатури 
в Україні.

практичні завдання 
 1. Підготуйте реферат за темою “Проблемні питання адвокатської 

діяльності на сучасному етапі. Шлях удосконалення законодавс-
тва про адвокатуру і посилення гарантій адвокатської діяль-
ності”.

 2. Підготуйте реферат за темою “Необхідність утворення Націо-
нальної асоціації адвокатів України з обов’язковим членством 
адвокатів як передумова забезпечення захисту професійних і со-
ціальних прав адвокатів, безумовної гарантії їх професійних і со-
ціальних прав”.
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Тестові завдання
Зазначте правильну відповідь.

  і.  відповідно до проекту Закону україни “про внесення змін до 
Закону україни “про адвокатуру” від 16.11.06 правовий статус 
адвоката в україні має право отримати:

 1) громадянин України;
 2) особа без громадянства;
 3) іноземці.
 іі.  Зміни  та  доповнення  до  “правил  адвокатської  етики”  мають 

право вносити:
 1) адвокатські об’єднання;
 2) спілка адвокатів України;
 3) кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатів;
 �) Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України.
 ііі. Гарантії адвокатської діяльності полягають у необхідності:
 1) захисту професійних прав адвокатів, їх честі та гідності;
 2) забезпечення адвокатської таємниці;
 3) усунення тиску на адвокатів при виконанні професійних 

обов’язків з боку правоохоронних органів, суду, прокуратури, їх 
посадових і службових осіб;

 �) забезпечення права адвокатів користуватися науково-технічни-
ми засобами;

 �) відшкодування адвокатам з боку держави їх участі в поданні бе-
зоплатної юридичної допомоги.

 IV.  ратифіковані в україні міжнародно-правові засади адвокатсь-
кої діяльності, що визначають обов’язковість держави гаранту-
вати захист професійних, особистих, майнових прав адвокатів, 
такі:

 1) Загальна декларація прав людини 19�8 р.;
 2) Конвенція про захист прав людини і основних свобод 19�0 р.;
 3) Основні положення про роль адвокатів. Прийняті VIII Конгре-

сом ООН по запобіганню злочинам 1990 р.;
 �) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.

Література [1–3; 11–13; 1�; 20–23]
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МЕТОдИчНІ  ВКАЗІВКИ  дО  ПІдгОТОВКИ 
рЕФЕрАТІВ  З ПИТАНЬ  АдВОКАТурИ  уКрАїНИ 

Реферат — це самостійне дослідження одного з актуальних питань 
адвокатської діяльності, захистом якого завершується вивчення пев-
ної теми дисципліни “Адвокатура України”. 

Мета написання реферату — якнайглибше засвоїти найважливіші 
питання адвокатської діяльності, навчитися самостійно виклада-
ти теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним 
матеріалом, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодав-
ство.

Готуючись до написання реферату, необхідно уважно ознайомити-
ся з методичними вказівками, вивчити відповідні розділи в підручни-
ках і необхідну основну та спеціальну літературу, ґрунтовно  вивчити 
чинне законодавство з цього питання і практику його застосування.

Найпоширеніша помилка при написанні рефератів — механічне 
переписування тексту з навчальної, спеціальної або довідкової літе-
ратури. Студенти повинні з’ясувати сутність досліджуваного в рефе-
раті питання.

Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути 
максимально повного і чіткого викладу всіх досліджуваних проблем. 
При цьому важливо показати можливі відмінності трактування різ-
них положень, дати порівняльний аналіз питань, які висвітлюються 
у спеціальній літературі.

Студентам при підготовці до написання реферату потрібно не 
лише опанувати основний зміст вибраної теми, а й творчо підійти до 
аналізу фактичного матеріалу, встановити зв’язки і закономірності, 
зробити обґрунтовані висновки. 
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