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1. ВСТУП 

Навчальної дисципліна «Теорія адвокатури» скерована на оволодіння 

студентам теоретичними знаннями щодо об’єкту, предмету, методології, 

структури та етапів розвитку «Теорії адвокатури» як науки, вивчення історико- 

правових передумов становлення та етапів розвитку інституту адвокатури, її 

сучасного стану, правової природи, функцій, принципів організації та 

діяльності, взаємодії з органами державної, у тому числі – судової влади, а також 

національних та зарубіжних наукових доктрин, які детермінують організацію та 

діяльність адвокатури. 

Цілями вивчення навчальної дисципліни «Теорія адвокатури» є також 

розвиток навичок аналітичної діяльності студентів, вироблення вмінь 

самостійного аналізу та тлумачення законодавства, судової практики з питань 

діяльності адвокатури, проведення порівняльно-правового аналізу організації і 

діяльності адвокатури у різних правових системах. 

Завданнями навчальної дисципліни «Теорія адвокатури» є надання 

студентам систематизованих знань щодо національних та зарубіжних наукових 

доктрин організації та діяльності інституту адвокатури; актуальних проблем та 

напрямів сучасних наукових досліджень у галузі теорії адвокатури; розвиток 

навичок самостійного вирішення студентами задач, що виникають в ході 

здійснення адвокатської діяльності, а також проблем іноваційного характеру, 

проведення науково-дослідницької роботи. 

Навчальна дисципліна “Теорія адвокатури” належить до навчальних 

дисциплін спеціальної фахової підготовки та є обов'язковою дисципліною. При 

її вивченні використовуються знання, отримані з таких дисциплін, як: «Теорія 

та філософія права», «Конституційне право», «Судове право», «Організація 

діяльності адвокатури», «Основи адвокатури», «Безоплатна правова допомога» 

та ін. Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін : «Практикум адвокатури», «Адвокатська 

деонтологія», «Міжнародні стандарти адвокатури», «Міжнародне правосуддя» 

та ін. 



 

Основними предметними компетентностями, що формуються у 

результаті вивчення курсу, є наступні: 

1. Знання об’єкту, предмету та методології теоріі адвокатури. 

2. Знання понятійно-категоріального апарату та структури теоріі 

адвокатури. 

3. Знання основних історичних етапів виникнення та розвитку теорії 

адвокатури як науки, її видатних представників та їх наукових праць. 

4. Знання основних історичних етапів виникнення та розвитку інституту 

адвокатурив Україні та в світі. 

5. Вміння визначати правову природу інституту адвокатури та його 

місце у юридичному механізмі захисту прав людини. 

6. Знання сутності принципів організації та діяльності адвокатури та їх 

співвідношення з іншими правовими категоріями. 

7. Знання сутності міжнародних та національних стандартів організації 

та діяльності адвокатури. 

8. Знання іноваційних наукових доктрин щодо концептуальних засад 

взаємодії адвокатури і держави. 

9. Вміння визначити роль та місце адвокатури у системі судової влади в 

національній та зарубіжних правових системах. 

10. Знання сутності правового статусу адвоката та порядку його набуття 

в національній та зарубіжних правових системах. 

11. Знання іноваційних наукових доктрин щодо сутності та значення 

адвокатської таємниці, правових механізмів її забезпечення. 

12. Знання іноваційних наукових доктрин щодо організації системи 

органів адвокатського самоврядування в сучасних правових системах. 

Формування предметних компетентностей навчальної дисципліни має 

сприяти досягненню результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою другого (магістерського) рівня. 
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П Р О Г Р А М А 

навчальної дисципліни 

ТЕОРІЯ АДВОКАТУРИ 

Тема 1. Теорія адвокатури як наука 

Об’єкт та предмет науки теоріі адвокатури. Понятійно-категоріальний 

апарат та структура теоріі адвокатури. Адвокатура як об’єкт системного 

дослідження. Методологія наукових досліджень у галузі теорії адвокатури. 

Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Загальнотеоретичні 

проблеми теорії адвокатури. Етапи розвитку теорії адвокатури. Відомі науковці 

та їх праці. Взаємодія теорії адвокатури та адвокатської практики. Перспективи 

подальших наукових досліджень у галузі теорії адвокатури. 

 
Тема 2. Історично-правовий аналіз генези адвокатури 

Основні історичні етапи виникнення та розвитку адвокатури в Україні та 

в світі. Зародження адвокатури у Стародавньому світі. Становлення та розвиток 

професійної адвокатури в Україні. Історична генеза інститутів адвокатури та 

права на правову допомогу в зарубіжних країнах. Історико-правові аспекти 

виникнення та розвитку інституту безоплатної правової допомоги. 

 
Тема 3. Адвокатура як інститут надання професійної правничої 

допомоги. 

 

Адвокатура як інститут надання професійної правничої допомоги, її 

сутність, місце та значення у юридичному механізмі захисту прав людини. 

Конституційні засади організації та діяльності інституту адвокатури. Правова 

природа адвокатури: дискусійні питання. Функції інституту адвокатури: 

напрями розвитку, порівняльна характеристика з функціями адвокатури 

європейських країн. Проблеми «монополії» адвокатської діяльності. 

 
Тема 4. Міжнародні стандарти організації та діяльності інституту 

адвокатури. 



Класифікація, значення та загальна характеристика міжнародних 

стандартів організації та діяльності інституту адвокатури. Сутність основних 

принципів адвокатської діяльності, закріплених у міжнародних документах. 

Основні засади транскордонної діяльності адвокатів. Міжнародні принципи 

(стандарти) організації та діяльності інституту адвокатури у рішеннях ЄСПЛ. 

Рішення міжнародних судів з питань організації та діяльності адвокатури. 

Міжнародний кримінальний суд (МКС): перспективи визнання юрисдикції в 

Україні. Правила поведінки адвокатів у МКС. Основні положення Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду щодо реалізації права на захист. 

Європейський комітет з попередження тортур і Підкомітет ООН з попередження 

тортур щодо важливості правової допомоги. Напрями гармонізації 

національного законодавства із законодавством Європейського Союзу у галузі 

закріплення міжнародних стандартів організації та діяльності інституту 

адвокатури. 

 
 

Тема 5. Концептуальні засади взаємодії адвокатури і держави. 

 

Адвокатура як форма реалізації державних гарантій права на професійну 

правничу допомогу. Аксеологічна цінність адвокатури для побудови правової 

держави та громадянскього суспільства. Абсолютна або відносна незалежність 

адвокатури від держави. Міжнародні стандарти та принципи взаємодії 

адвокатури і держави. Адвокатура та громадянське суспільство. Напрями 

вдосконалення взаємодії адвокатури і держави. 

 
 

Тема 6. Адвокатура і судова влада 

 

Місце адвокатури в системі судової влади в Україні та країнах 

Європейського Союзу. Міжнародні та національні стандарти взаємодії суддів та 

адвокатів. Правова природа обов’язків адвоката перед судом і перед клієнтом: 

національна та зарубіжні наукові доктрини. Відповідальність адвоката за 

проявлення неповаги досуду. Зловживання адвокатом процесуальними правами: 

сутність, відповідальність. Напрями подальшого вдосконалення взаємодії суддів 

та адвокатів. 

 
 

Тема 7. Принципи організації та діяльності інституту адвокатури 

 

Принципи організації та діяльності інституту адвокатури та їх 

співвідношення з іншими правовими категоріями. Система принципів 

адвокатури. Характеристика принципів організації та діяльності адвокатури. 

Незалежність адвокатури у процесі виконання своїх професійних функцій: 

сутність, аналіз національного та міжнародного законодавства. Принцип 

конфіденційності у діяльності адвокатури: практичні аспекти застосування. 



Принцип конфлікту інтересів: національна та зарубіжна практика. Основні 

засади (критерії) реалізації права на правову допомогу у рішеннях 

Європейського Суду з прав людини: принцип права на доступ до правової 

допомоги адвоката на ранніх стадіях кримінального провадження; принцип 

права на безоплатну правову допомогу; принцип права на ефективну правову 

допомогу та забезпечення якості правових (юридичних) послуг та інші. 

 

Тема 8. Адвокат як суб'єкт надання професійної правничої допомоги. 

 

Зміст правового статусу адвоката в Україні: актуальні наукові підходи. 

Порядок набуття статусу адвоката в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз. 

Незалежність адвоката та види діяльності, несумісні з його статусом. 

Особливості правового статусу адвоката – іноземця. Актуальні питання 

визначення підстав для здійснення адвокатської діяльності. Страхування 

адвокатської діяльності. Оподаткування адвокатської діяльності. Ліцензування 

адвокатської діяльності у законодавстві країн ЄС та перспективи для України. 

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів: міжнародний досвід та 

вдосконалення законодавчого забезпечення в Україні. 

 
 

Тема 9. Професійні права та обов’язки адвокатів, гарантії 

адвокатської діяльності. 

Професійні права та обов’язки адвоката: класифікація, загальна 

характеристика, проблеми правового забезпечення. Порівняльно-правова 

характеристика с правами та обов’язками адвоката у країнах ЄС. Поняття та 

система гарантій адвокатської діяльності. Міжнародно-правові стандарти 

гарантій адвокатської діяльності. Функції гарантії адвокатської діяльності. 

Адвокатська таємниця як гарантія адвокатської діяльності: національна та 

зарубіжна наукові доктрини. Інститут «адвокатського розслідування» в 

зарубіжних країнах та шляхи запровадження в Україні. 

Дискусійні питання встановлення абсолютного права адвоката на 

здійснення функцій захисту та представництва у суді. Вирішення питання 

«адвокатської монополії» у європейських країнах. 

 

 
Тема 10. Деонтологічні стандарти адвокатської діяльності. 

Деонтологічні стандарти адвокатської діяльності: поняття та функції. 

Основні принципи етичної поведінки адвоката в України та країнах ЄС: 

порівняльно-правова характеристика. Етика взаємовідносин адвоката і суду, 

адвоката та інших учасників процесу, адвоката та посадових осіб органів 

державної влади, адвоката та органів адвокатського самоврядування. Етичні 

аспекти взаємин між адвокатами. Принципи поведінки адвокатів у соціальних 



мережах. Відповідальність адвоката за порушення деонтологічних стандартів 

адвокатської діяльності. 

 

Тема 11. Юридична відповідальність адвоката 

 

Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної відповідальності 

адвоката. Міжнародно-правові стандарти юридичної відповідальності адвоката. 

Види юридичної відповідальності адвоката. Дисциплінарна відповідальність 

адвоката. Адміністративна відповідальність адвоката. Цивільно-правова 

відповідальність адвоката в країнах ЄС та перспективи для України. 

Кримінальна відповідальність адвоката. Юридична відповідальність адвоката у 

країнах ЄС. 

 

Тема 12. Особливості організації та діяльності адвокатури у країнах 

Європейського Союзу 

 

Сучасні системи організації адвокатської діяльності у країнах ЄС та в 

України: порівняльна характеристика. Порядок та умови набуття статусу 

адвоката у країнах ЄС. Загальна характеристика професійних прав адвоката та 

гарантій адвокатської діяльності у країнах ЄС. Обов’язки адвоката. Гарантії 

адвокатської діяльності у країнах ЄС. Адвокат у системі безоплатної правової 

допомоги у країнах ЄС. 

 

 
 

3.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

ТЕМА 1. Теорія адвокатури як наука 

(колоквіум) 

Питання для обговорення: 

1. Об’єкт та предмет науки «Теорія адвокатури». Її місце у системі 

юридичних наук. 

2. Понятійно-категоріальний апарат та структура науки «Теорія 

адвокатури». 
3. Адвокатура як об’єкт системного дослідження. 

4. Методологія наукових досліджень у галузі теорії адвокатури. 

5. Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. 

6. Загальнотеоретичні проблеми теорії адвокатури. 

7. Етапи розвитку теорії адвокатури. Відомі науковці та їх праці. 

8. Взаємодія теорії адвокатури та адвокатської практики. 



9. Перспективи подальших наукових досліджень у галузі теорії 

адвокатури. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Провести письмовий аналіз теорії адвокатури та праць науковців за 

обраним періодом її розвитку: 

1) дореволюційний період розвитку та його представники (Є.В. 

Васьковський, М.М. Вінавер, Л.Є. Владиміров, О.Н. Стоянов, А.Л. Пестржецкий, 

І.Я. Фойницький, А. Ф. Коні, та ін.) та їх основні наукові праці; 

2) представники      радянського      періоду      (М. М. Полянський, 

М. С. Строгович,       В. М. Савицький,       А. Л. Ривлін,        Ю. М. Грошевий,  

С. А. Альперт, В. С. Зеленецький та ін.) та їх основні наукові праці; 

3) розвиток теорії адвокатури у незалежній Україні. Основні наукові 

школи та їх представники: А.М. Бірюкова, Т. В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко, 

Я.П. Зейкан, М. Погорецький, О.Д. Святоцький, В.О. Святоцька, С.Ф. Сафулько, 

О.Г. Яновська, Н.В. Хмелевська, (Київська наукова школа); М. Р. Аракелян, 

Ю.Є. Полянський, Н.М. Бакаянова (Одеська наукова школа); Т.Б. Вільчик, А.В. 

Іванцова, В.М. Ісакова, Л.В. Тацій, П.В. Хотенець (Харківська наукова школа); 

В.Т. Нор, І.Ю. Гловацький, (Львівська наукова школа), В.В. Заборовський 

(Ужгородський університет) та ін. 

2. Підготувати доклад про життя та діяльність відомих адвокатів 

дореволюційного періоду розвитку адвокатури. 

3. Визначити та обгрунтувати перспективи подальших наукових 

досліджень у галузі теорії адвокатури. 
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Тема № 2. Історично-правовий аналіз генези адвокатури 

Питання для обговорення: 

1. Зародження адвокатури у Стародавньому світі. 

1.1. Характеристика адвокатури у Стародавній Греції. 

1.2. Виникнення і становлення адвокатури в Стародавньому Римі. 

2. Етапи становлення та розвитку професійної адвокатури в Україні. 

2.1. Організація адвокатури на території України за Литовськими 

статутами та за «Правами, по которым судится малороссийский народ». 
2.2. Адвокатура за Судовими Статутами 1864 р. 

2.3. Адвокатура у радянський період. 



2.4. Аналіз законодавчого врегулювання організації та діяльності 

адвокатури у 80-90-х. рр. 

2.5. Закон України «Про адвокатуру» 1982 р. та його історичне 

значення для розвитку інституту адвокатури. 

2.6. Організаційні і правові проблеми організації та діяльності 

адвокатури на сучасному етапі. 
3. Історична генеза інституту адвокатури в зарубіжних країнах. 

4. Історико-правові аспекти виникнення безоплатної правової допомоги 

(з моменту виникнення стародавніх держав до теперішнього часу). 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Зробіть наукову доповідь на тему: 

1. «Зародження адвокатури у Стародавньому світі». 

2. «Римське законодавство як основне джерело на початку до 

створення європейської системи правосуддя і адвокатури» 

3. «Адвокатура періоду судово-правової реформи 1864 р.» 

4. «Закон України «Про адвокатуру» 1982 р. та його історичне значення 

для розвитку інституту адвокатури». 

5. Історична генеза інститутів адвокатури та права на правову 

допомогу в зарубіжних країнах. 

6. Історико-правові аспекти виникнення безоплатної правової 

допомоги (з моменту виникнення стародавніх держав до теперішнього часу). 
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Тема 3. Адвокатура як інститут надання професійної правничої 

допомоги (4 години: колоквіум та науковий диспут) 

Питання для обговорення: 

 

1. Адвокатура як правозахисний інститут, її сутність, місце та значення 

у юридичному механізмі захисту прав людини. 

2. Правова природа адвокатури: дискусійні питання. 

3. Конституційно-правове регулювання інституту адвокатури в України 

та у країнах ЄС : порівняльна характеристика. 

4. Функції інституту адвокатури: напрями розвитку, порівняльна 

характеристика з функціями адвокатури зарубіжних країн. 

5. Дискусійні питання встановлення абсолютного права адвоката на 
здійснення функцій захисту та представництва у суді. 

6. Вирішення питання «адвокатської монополії» у європейських 
країнах. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 

1. Здійсніть аналіз міжнародних докментів щодо: 

1) Визначення ролі та місця адвокатури у суспільстві. 

2) Незалежності адвокатури та встановлення можливих меж втручання з 

боку держиви в її діяльність. 

3) «Монополія адвокатської діяльності» в Україні та країнах ЄС: 

порівняльно правовий аналіз». 
2. Здійсніть аналіз судових рішень: 

1). ЄСПЛ щодо ролі та місця адвокатури у суспільстві. 

2). Верховного суду щодо надання правничої допомоги адвокатами. 

3. Зробіть наукову доповідь на тему: 

1). «Конституційне регулювання адвокатської діяльності в Україні та 

країнах ЄС». 

2). «Функції інституту адвокатури України, порівняльна характеристика з 

функціями адвокатури європейських країн». 

3) «Правова природа інституту адвокатури. Адвокатура інститут 

громадянського суспільства?». 

4. Проаналізуйте рішення Касаційного адміністративного суду 

Верховного Суду від 30.05.2018 р. у справі N 466/1367/16-а (Режим доступу: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/VS181282?an=1) у частині щодо правової 

природи адвокатури та особливого характеру адвокатської професії. 

 

5. Підготуйтесь до наукового диспуту на тему: 

«Монополія адвокатської діяльності» : аргументи «за» та «проти». 

 

Рекомендована література: 



Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1996, № 30, ст. 141. 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті Конгресом ООН про 

попередження злочинів у серпні 1990 р. 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на 

пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р. 

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки [Електронний ресурс] : Указ Президента 

України від 20.05.2015 р. № 276/2015 // Верховна Рада України : офіц. веб- 

портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (дата 

звернення: 01.11.2015). – Заголовок з екрана. 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення : Закон України від 

18.12.2019 № 390-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/390-20. 

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо 

скасування адвокатської монополії) № 1013 від 29.08.2019 р. URL: 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66242 

Висновок Конституційного Суду України зі справи № 2- 

248/2019(5580/19) від 31.10.2019 р. URL: http://www.ccu.gov.ua/dokument/4- 

v2019 

Окрема думка судді Конституційного Суду України Городовенка В.В. 

стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування 

адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default /files/docs/4_v_2019_1.pdf 

Висновок Конституційного Суду України зі справи № 1-15/2016 від 

20.01.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-16 

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) 

від 16.11.2000 р. № 13-рп/2000. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v013p710-00 

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) від 30.09.2020 р. № 23-рп/2009. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v023p710-09 

Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. 

стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
http://www.ccu.gov.ua/dokument/4-
http://www.ccu.gov.ua/sites/default


Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 

Конституції України щодо правосуддя вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України від 27.01.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/nd01d710-16 

Офіційна позиція Національної асоціації адвокатів України щодо 

відповідності законопроекту про внесення змін до конституції України (щодо 

скасування адвокатської монополії) вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/news/advocatura/НААУ_ 

Висновок.pdf 

Висновок Комітету з питань європейської інтеграції 02.09.2019 року URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66242 

Бірюкова А. М. Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна 

модель у контексті процесів глобалізації: автореферат на здобуття наукового 28 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.10. Київ: Київський 

національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2019. 40 с. С. 12. 

Вільчик Т.Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову 

допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського 

Союзу та України / Т. Б. Вільчик. Дис. докт. юрид. наук. 12.00.10. Х. : Б. в., 2016. 

491 с. 

Вільчик Т.Б. Адвокатура у системі судочинства / Т.Б. Вільчик //Судова 

влада : монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін.– Харків: 

Право, 2015. – С. 707–744. 

Вільчик Т.Б. Юридична природа адвокатури та проблеми організації її 

діяльності/ Т.Б. Вільчик // Університетські наукові записки. 2011. – № 4 (40). – 

С. 327–331. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/jpdf/Unzap_2011_4_51.pdf 

Вільчик Т.Б. Адвокатура України в контексті європейської правової 

реформи. ХІХ Науково-практична конференція «Адвокатура України: минуле, 
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2 (8). – 2015. – С. 1–13. 

Вільчик Т.Б. Конституционная природа права на правовую помощь: 

Сравнительны йанализ / Т.Б. Вільчик // Международный научно-практический 
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Вільчик Т.Б. Напрями адаптації законодавства, що регулює надання 
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Тема 4. Міжнародні стандарти організації та діяльності інституту 

адвокатури 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Міжнародні стандарти організації та діяльності інституту 

адвокатури: класифікація та загальна характеристика. 

2. Джерела правового регулювання діяльності адвокатури у праві 

Європейського Союзу. 

3. Сутність основних принципів адвокатської діяльності, 

закріплених у міжнародних документах: 

а) принцип належної кваліфікації та підготовки юристів, 

б) беспрерервної юридичної освіти; 
в) незалежності адвокатів; 

г) дотримання адвокатської таємниці та інші. 

4. Принцип права на правову допомогу адвоката у праві 

Європейського Союзу: 

а) конституційне законодавство країн ЄС; 

б) галузеве законодавство країн ЄС; 

в) рішення Європейського суду з прав людини; 

в) корпоративне законодавство. 

5. Гарантії адвокатської діяльності: міжнародні стандарти та 

національне законодавство. 

6. Напрями гармонізації національного законодавства із 

законодавством Європейського Союзу у галузі стандартів організації та 

діяльності інституту адвокатури. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1.Зробіть наукову доповідь на тему: 

1. «Страхування адвокатської діяльності у країнах ЄС та перспективи для 

України». 

2. «Спеціалізація адвокатської діяльності у країнах ЄС та перспективи для 

України». 

3. «Ліцензування адвокатської діяльності у країнах ЄС та перспективи для 

України». 

4. «Основні положення Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 р. 

щодо організації та діяльності інституту адвокатури». 
2. Зробіть аналіз рішень ЄСПЛ щодо: 

1. Гарантії адвокатської діяльності. 
2. Юридичної відповідальності адвокатів. 

3. Надання адвокатами безоплатної правничої допомоги. 

3. Розробіть пропозиції щодо: 

1. Запровадження міжнародних стандартів організації та діяльності 

адвокатури у національне законодавство. 



2. Гармонізації національного законодавства із законодавством 

Європейського Союзу. 

4. Зробіть аналіз рішень ЄСПЛ щодо порушення права на кваліфіковану 

правову допомогу: 

Справа від 12 червня 2008 року у справі Яременко проти України (скарга 

№ 32092/02), § 85, від 13 лютого 2001 року по справі Кромбах (Krombach) проти 

Франції (скарга № 29731/96), § 89, від 27 листопада 2008 року у справі Салдуз 

(Salduz) проти Туреччини (скарга № 3639102), від 8 лютого 1996 року по справі 

Джон Мюррей (John Murray) проти Сполученого Королівства (скарга № 

18731/91), § 63, від 20 травня 2010 р справі Ларін проти Росії (скарга № 15034/02), 
§ 34, від 23 листопада 1993 р справі Поітрімол (Poitrimol) проти Франції (скарга 

№ 14032/88), § 34-35; від 11 грудня 2008 року у справі Пановіц (Panovits) проти 

Кіпру (скарга № 4268/04) та вже згадуване рішення Великої палати від 15 грудня 

2005 року по справі Кіпріану (Kyprianou) проти Кіпру (скарга № 73797/01). 

 

Рекомендована література: 

 

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р.; 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р.; 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12. 
1966 р.; 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 р.; 

Декларація   про   основні   принципи    юстиції    для    жертв   злочину  

й перевищення влади від 29 листопада 1985 р.; 
Статут Організації Об’єднаних Націй від 26.07. 1945 р. ; 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН із 

попередження злочинів у серпні 1990 р. у Нью-Йорку; 

Основні принципи ООН, що стосуються ролі юристів, прийняті 

Міжнародною асоціацією юристів (IBA) 20.09.2006 р. у Чикаго; 

Принципи та керівні положення Організації Об'єднаних Націй щодо 

забезпечення доступу до юридичної допомоги в системі кримінального 

правосуддя, схвалені Генеральною Асамблеєю ООН у 2012 р.; 

Звід принципів для захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи 

ув'язненню в якій би то не було формі, схвалений Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 43/173 9.12.1988 р.; 

Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими ООН, 

прийняті на першому конгресі ООН з попередження злочинності та поводженню 

з правопорушниками 22 серпня - 3 вересня 1955 р.; 

Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної 

допомоги», затверджені резолюцією 46/119 Генеральної Асамблеї ООН від 17 

грудня 1991 р.; 

Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення 

правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), затверджені резолюцією 

40/33 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р .; 



Принципи ефективного попередження і розслідування незаконних, 

свавільних і сумарних страт, викладених  Економічною  і  Соціальною  Радою  

в додатку до її резолюції 1989/65 від 24.05 1989 року і схвалених Генеральною 

Асамблеєю в резолюції 44/162 від 15.12 1989 року; 

Бангкокська декларація «Взаємодія і відповідні заходи: стратегічні союзи 

в галузі попередження злочинності та кримінального правосуддя», прийнята на 

11 конгресі ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя 

(Бангкок, Таїланд, 18-25.05 2005 р.; 

Салвадорська декларація «Про комплексні стратегії для відповіді на 

глобальні виклики: системи попередження злочинності та кримінального 

правосуддя і їх розвиток у світі», прийнята резолюцією 65/230 Генеральної 

Асамблеї ООН від 21.12. 2010 р.; 

Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку, прийнята на 17-му 

пленарному засіданні ООН 04.09. 2002 р.; 

Декларації XIII Конгресу ООН з попередження злочинності та 

кримінального правосуддя 12–19.04.2015 р., м. Доха, Катар; 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства; 

Стандарти незалежності юридичної професії, прийняті Міжнародною 

асоціацією юристів у вересні 1990 р..; 

Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12. 2000 р.; 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 
Співтовариства від 01.10.1988 р.; 

Хартія основоположних принципів діяльності європейських адвокатів, 

прийнята Радою адвокатських асоціацій та правничих товариств Європи 

25.11.2006 р.; 

Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи від 08.01.1993 р. № R (93) 

1 «Про ефективний доступ до права і правосуддя малозабезпечених»; 

Резолюція (76) 5 Комітету міністрів Ради Європи «Про безоплатну 

правову допомогу в цивільних, господарських і адміністративних справах», 

ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи на 254 засіданні заступників міністрів 

18 лютого 1976 року; 

Резолюція (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи про безоплатну правову 

допомогу і юридичні консультації (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 

на 284 засіданні заступників міністрів 2 березня 1978 року); 

Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно 

шляхів полегшення доступу до правосуддя» від 14.05.1981; 

Рекомендація (93) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

про ефективний доступ до закону і правосуддя для найбідніших верств 

населення (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 484 засіданні 

заступників міністрів 8 січня 1993 року); 

Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи від 25.10. 2000 р № R 

(2000) 21 «Про свободу професійної діяльності адвокатів»; 

Резолюція (76) 5 Комітету Міністрів Ради Європи «Про безоплатну 

правову допомогу в цивільних, господарських і адміністративних справах», 



ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 254 засіданні заступників 

міністрів 18 лютого 1976 року; 

Рекомендація (2005) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам- 

членам, що містить форму заяви на отримання правової допомоги за кордоном 

для використання відповідно до Європейської угоди про передачу заяв про 

надання правової допомоги (CETS № 092) та Додаткового протоколу до неї 

(CETS № 179), ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 284 засіданні 

заступників міністрів 15 червня 2005 року; 

Висновок Консультативної ради європейських суддів № 16 (2013) Про 

відносини між суддями та адвокатами від 15.11.2013 р., прийнятий на 14-му 

пленарному засіданні КРЄС (м. Страсбург, 13 – 15.11.2013 р.). 

Вільчик Т.Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову 

допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського 

Союзу та України: дис.. докт. юрид. наук.- Харків, 2016.- 489 С. 

Вільчик Т.Б. Адвокатура у системі судочинства / Т.Б. Вільчик //Судова 

влада : монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін.– Харків: 

Право, 2015. – С. 707–744. 

Вільчик Т.Б. Напрями адаптації законодавства, що регулює надання 
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Вільчик Т.Б., Святоцька В.О. Міжнародні стандарти адвокатури: 
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Харків. Право – 2019. – 351 С. 
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Добрянский С. Хартия основных прав Европейского Союза как 
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Національної академії правових наук України № 3 (74) 2013.-С.23. 

Іванцова. А. В. Міжнародно-правовий захист прав адвокатів / А.В. 
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№ 3. С. 62-71. 

Федорова А.Л. Міжнародно-правові зобов’язання України з Європейської 

конвенції про захист прав людини та основних свобод.- Автореф. дис.. канд. 

юрид. наук.- Київ.-2003. – 19 с. 
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Тема 5. Концептуальні засади взаємодії адвокатури і держави 

 

(колоквіум і диспут) 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Адвокатура як форма реалізації державних гарантій права на 

професійну правничу допомогу. 
2. Міжнародні стандарти та принципи взаємодії адвокатури і держави. 

3. Громадянське суспільство як середа інституалізації адвокатури. 

4. Форми та механізми взаємодії інституту адвокатури і громадянського 

суспільства. 

5. Організаційні аспекти незалежності та самоврядності інституту 

адвокатури. 

6. Контроль за діяльністю адвокатури з боку державних органів: 

порівняльно-правовий аналіз законодавства України та країн ЄС. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Зробіть наукову доповідь на тему: 

1. «Міжнародні стандарти та принципи взаємодії адвокатури і держави». 

2. «Самоврядування органів адвокатури в Україні та країнах ЄС: 

порівняльно-правова характеристика законодавства». 
3. «Взаємодія адвокатури та органів держави в Україні та країнах ЄС». 

2. Зробіть аналіз: 

1). Звітів НАА України щодо порушення прав адвокатів за останні роки. 

https://www.echr.com.ua/publication/zvit-yespl-za-2019-rik/
https://www.echr.com.ua/publication/zvit-yespl-za-2019-rik/
http://roseurosud.org/evropejskij


2). Діяльності комітету Комітет захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності утворений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 

16 лютого 2013 року. 

3). Порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в інших 

країнах. 
2. Підготуйтесь до диспуту на тему: 
«Абсолютна незалежність адвокатури та адвокатів: аргументи «за» та 

«проти». 

 

Рекомендована література: 

 

Конституція України. // ВВР України, 1996, № 30, ст. 141. 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті Конгресом ООН про 

попередження злочинів у серпні 1990 р. 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на 

пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р. 

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 25 жовтня 2000 р. «Про 

свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків». 

 

Аракелян М. Р. Адвокатура Украини – інститут громадянського 

суспільства: правова природа / М. Р. Аракелян // Наукові праці Національного 

університету «Одеська юридична академія». – 2013. – Т. 11. – С. 78–85. 

Бірюкова А. М. Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна 

модель у контексті процесів глобалізації: автореферат на здобуття наукового 28 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.10. Київ: Київський 

національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2019. 40 с. С. 12. 

Виннавер М.М. Адвокатура и правовое государство / М.М. Виннавер// 

СПб.,- Типограф. «Общественная польза».1905. 

Вільчик Т.Б. Адвокатура у системі судочинства / Т.Б. Вільчик //Судова 

влада : монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін.– Харків: 

Право, 2015. – С. 707–744. 

Вільчик Т.Б. Юридична природа адвокатури та проблеми організації її 

діяльності // Університетські наукові записки. 2011, № 4 (40), стр. 327-331. // 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2011_4_51.pdf 

Вільчик Т.Б. Конституционная природа права на правовую помощь: 

сравнительный анализ // Международний научно-практический журнал "Закон и 
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Вільчик Т.Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у 

країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія / Т.Б. Вільчик. – Харків: 
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Вільчик Т.Б. Адвокатура як форма реалізації державних гарантій права на 

правову допомогу в умовах становлення громадянського суспільства та правової 
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septembra 2014. – Bratislava/ Міжнародна науково-практична конференція 
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Тема 6. Адвокатура і судова влада 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Місце адвокатури в системі судової влади (порівняльний аналіз 

законодавства України та країн ЄС). 
2. Міжнародні та національні стандарти взаємодії суддів та адвокатів. 

3. Обов’язки адвоката у судовому процесі: дискусійні питання. 

4. Відповідальність адвоката за проявлення неповаги до суду. 

5. Зловживання адвокатом процесуальними правами: сутність та правові 

наслідки. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Зробіть наукову доповідь на тему: 



1). «Адвокатура у системі судової влади: міжнародні стандарти та 

національне законодавство». 

2). «Відповідальність адвоката за проявлення неповаги до суду в Україні 

та країнах ЄС». 

3). «Відповідальність адвоката за зловживання а процесуальними правами в 

Україні та країнах ЄС». 

2. Зробіть аналіз практики з питань притягнення адвокатів до 

відповідальності за: 
1). проявлення неповаги до суду; 

2). зловживання процесуальними правами. 

3). Зробіть аналіз практики ЄСПЛ щодо права адвоката на свободу 

висловлювань думок у ході судового розгляду ЄСПЛ (Постановление по делу 

Никула (Nikula) против Финляндии, § 49; Постановление по делу Стеур (Steur) 

против Нидерландов, § 37. 11 Постановление Большой Палаты по делу Киприану 

(Kyprianou) против Кипра, § 175 та інші). 

4. Проаналізуйте рішення ЄСПЛ щодо ролі адвокатів у відправленні 

правосуддя (Постановление от 28 октября 2003 года по делу Стеур (Steur) против 

Нидерландов, жалоба № 39657/98, § 38; Решение от 24 января 2008 года по делу 

Coutant против Франции, жалоба № 17155/03; Постановление по делу Морис 

(Morice) против Франции та інші). 

5. Сформулюйте пропозиції щодо: 

Правового регулювання місця та ролі адвокатури у системі судової влади 

в Україні. 
6. Вирішіть кейс: 

Кейс № 1. 

 

Проаналізуйте законність рішення Апеляційного суду щодо поведінки 

адвоката в суді. В чому полягає неповага до суду? ОСОБА_2, будучи захисником 

обвинуваченого ОСОБА_3 за ст. 119 ч. 1 КК України у кримінальному 

провадженні № 316/917/16к, знаходячись у залі судового засідання № 1 

Енергодарського міського суду під час судового засідання за вищезазначеним 

кримінальним провадженням, порушила порядок судового засідання, не 

реагувала на зауваження головуючого, чим проявила неповагу до суду. Апеляц 

суд скасував постанову – суд дійшов до суперечних висновків, вважаючи за 

встановлені обставини, які не викладені в протоколі про адміністративне 

правопорушення, а саме зазначивши, що ОСОБА_1 порушила порядок судового 

засідання, не реагувала на зауваження головуючого, чим проявила неповагу до 

суду. При цьому суд не конкретизував у чому саме виразилося порушення 

порядку судового засідання з боку ОСОБА_1 та не зазначив як співвідноситься 

такий прояв неповаги до суду, як нереагування на зауваження головуючого, з 

диспозицією ст. 185- 3 КУпАП, згідно якої неповага до суду може полягати, 

зокрема в непідкоренні осіб розпорядженню головуючого. Розглядаючи питання 

про відповідальність за неповагу до суду, суд повинен чітко визначити чотири 

елементи протиправного діяння: об'єкт зазіхання, об'єктивну і суб'єктивну його 

сторони, суб'єкт правопорушення. У ч. 1 ст. 185-3 КУпАП чітко виражені два 



критерії - це суб'єкт правопорушення й об'єктивна сторона цього 

правопорушення. Суб'єктом правопорушення за даною нормою закону можуть 

бути лише свідок, потерпілий, позивач, відповідач, інші громадяни. Перелік цих 

осіб законом встановлений як вичерпний і розширювальному тлумаченню не 

підлягає. Суд першої інстанції не привів належного аргументування того, чому 

він визнав захисника суб'єктом даного правопорушення. За таких обставин, 

постанова суду першої інстанції підлягає скасуванню як незаконна і 

необґрунтована, а справа про адміністративне правопорушення стосовно 

ОСОБА_1 підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, за відсутністю 

в її діях складу адміністративного правопорушення. На підставі викладеного, 

керуючись ст. 294 КУпАП суддя П О С Т А Н О В И В: Поновити ОСОБА_1 

строк на апеляційне оскарження постанови судді Енрегодарського міського суду 

Запорізької області від 26 серпня 2016 року. Апеляційну скаргу задовольнити, 

постанову судді Енрегодарського районного суду Запорізької області від 26 

серпня 2016 року стосовно ОСОБА_1 скасувати. 
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ЄСПЛ указал, что адвокат может критиковать судью, чтобы остаться 

безнаказанным  (решение  по  делу   «Pais   Pires   de   Lima   против 

Португалии» (жалоба № 70465/12. 2019.) / https://yaizakon.com.ua/espch-ukazal-kak- 

advokat-mozhet-kritikovat-sudyu-chtob-ostatsya-beznakazannym/ 
 

Тема 7. Принципи організації і діяльності адвокатури 

Питання для обговорення: 

 

1. Принципи організації  та діяльності інституту  адвокатури та їх 

співвідношення з іншими правовими категоріями. 

2. Система принципів адвокатури. Характеристика основних принципів 

адвокатури. 

3. Незалежність адвокатури у процесі виконання своїх професійних 

функцій: сутність, аналіз національного та міжнародного законодавства. 

4. Принцип конфіденційності у дільності адвокатури: практичні аспекти 

застосування. 
5. Принцип конфлікту інтересів: національна та зарубіжна практика. 

6. Основні засади (критерії) реалізації права на правову допомогу у 

рішеннях Європейського Суду з прав людини. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Зробіть порівняльний аналіз національного та зарубіжного 

законодавства щодо тлумачення принципу «уникнення конфлікту інтересів». 

2. Зробіть наукову доповідь на тему: 

1. «Інститут адвокатської таємниці: проблеми законодавчого 

врегулювання та практичної реалізації». 

2. «Принцип незалежності адвокатури: правове регулювання та практика 

країн ЄС та України». 

3. «Принцип несумісності адвокатської діяльності з іншими видами 

діяльності в Україні та країнах ЄС». 

3. Зробіть порівняльну характеристику міжнародних принципів 

організації та діяльності адвокатури та принципів, закріплених у національному 

законодавстві. 

4. Вирішить рекомендовані кейси: 

 
Кейс № 1 

Адвокат Петренко В.С. здійснював представництво інтересів юридичної 

фірми по різним судовим справам. У серпні 2017 р. адвокат разом з двома 

колегами створили адвокатське об’єднання. Проте, дізнавшись про дану подію, 

юридична фірма відмовилось від співпраці з адвокатом Петренко В.С., 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189757
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189757
https://yaizakon.com.ua/espch-ukazal-kak-advokat-mozhet-kritikovat-sudyu-chtob-ostatsya-beznakazannym/
https://yaizakon.com.ua/espch-ukazal-kak-advokat-mozhet-kritikovat-sudyu-chtob-ostatsya-beznakazannym/


посилаючись на те, що при вступі до адвокатського об’єднання адвокатом буде 

порушено адвокатську таємницю відносно товариства. 

Чи вірними є доводи юридичної фірми? 

Як співвідносяться принцип гласності в діяльності адвокатського 

об’єднання з принципом конфіденційності адвокатської діяльності? 

 
Кейс № 2 

Адвокат В. захищаючи клієнта А. в справі щодо ухилу від сплати 

податків, з’ясував, що А.легалізує (відмиває) доходи, одержані злочинним 

шляхом. Адвокат В. повідомив про цей факт в правоохоронні органи, 

посилаючись на п. 6 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (особливості збереження адвокатської таємниці). 

Чи порушено в даному випадку адвокатську таємницю? Якщо так, яку 

відповідальність має понести адвокат? Наведіть приклади порушення 

адвокатської таємниці. 

Рекомендована література: 

 
Конституція України. // ВВР України, 1996, № 30, ст. 141. 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті Конгресом ООН про 

попередження злочинів у серпні 1990 р. 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на 

пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р. 

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 25 жовтня 2000 р. «Про 

свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків». 

Принципи та керівні настанови щодо доступу до правової допомоги у 

системі кримінального правосуддя, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН 20 

грудня 2012 р. 
 

Аракелян М.Р. Международно- правове стандарты адвокат ской 

деятельности и их адаптация в правозащитную систему Украины // Юридичний 

науковий електронний журнал. – 2014. - № 3.- С. 147-151. 

Бакаянова Н.М. Этические принципы адвокатуры в Украине: 

Монография. – Одесса: Юридическаялитература, 2005. – 152 c. 

Бірюкова А. М. Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна 

модель у контексті процесів глобалізації: автореферат на здобуття наукового 28 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.10. Київ: Київський 

національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2019. 40 с. С. 12. 

Вільчик Т.Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у 

країнах Європейського Союзу та в Україні: монографія / Т.Б. Вільчик. – Х.: 

Право, 2015. – 400 с. 



Вільчик Т.Б. Реалізація принципу незалежності професійної діяльності 

адвокатів у взаєминах з державною владою// Вісник Академії адвокатури 

України: наук. журн. / Акад. адвокатури України. — К. :, 2014. — Том 11. — 

Число 2(30). – С. 63-73. 

Вільчик Т.Б. Адвокатська таємниця : дискусійні питання реалізації в 

країнах Європейського Союзу та в Україні / Т. Б. Вільчик // 

EuropeanReformsBulletin. – 2015. – № 4. – С. 174–181. 

Вільчик Т.Б. Конституційно-правовий статус адвокатури України 

[Електронний ресурс] / Т. Б. Вільчик // Теорія і практика правознавства. – Вип. 

2 (8). – 2015. – С. 1–13. – Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2015/11/Вільчик_Т.Б..pdf 

Вільчик Т.Б. Гарантії дотримання принципу конфіденційності у 

адвокатській діяльності (порівняльний аналіз законодавства Європейського 

Союзу та України) / Т.Б. Вільчик // Юрист України. – 2015. – № 3-4. – С. 34–  

40. 

Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність 

адвокатів /Т.Б. Вільчик // Информация и право.– 2015. – № 3. – С.115–123. 

Яновська О. Система гарантій адвокатської діяльності – крок до 

громадянського суспільства / О. Яновська // Право України. – 1996. – № 5. – С. 

48–51. 

Аналіз практики ЄСПЛ за 2019 рік. – Режим доступу:: 

https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/Ogljad_ESPL_2019.pdf 

Северин К.М. Основні елементи принципу незалежності адвокатської 

діяльності на сучасному етапі / К.М. Северин. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету.2014. Серія Право. Вип. 28. Том 3. С.162-165. 

 
 

Тема 8. Адвокат як суб'єкт надання професійної правничої допомоги 

 

Питання для обговорення 

 
1. Сутність та структура правового статусу адвоката. 

2. Порядок та умови допуску до професії адвоката в Україні та країнах ЄС. 

3. Професійні права адвоката в Україні та країнах ЄС: класифікація та загальна 

характеристика. 

4. Професійні обов’язки адвоката в Україні та країнах ЄС: класифікація та 

загальна характеристика. 
5. Поняття та система гарантій адвокатської діяльності. 

6. Проблеми оподаткування адвокатської діяльності. 

7. Проблеми гонорарної адвокатської практики. 

 

Завдання дла самостійної роботи: 

 

1. Зробіть наукову доповідь на тему: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Ð’Ñ–Ð
http://tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Ð’Ñ–Ð
http://tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Ð’Ñ–Ð
https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/Ogljad_ESPL_2019.pdf


 
ЄС». 

1). «Порядок та умови допуску до професії адвоката в Україні та країнах 

 

2). «Поняття та система гарантій адвокатської діяльності та напрями її 
вдосконалення». 

3). «Проблеми гонорарної адвокатської практики». 

4). «Стажування для набуття особою права на здійснення адвокатської 

діяльності в країнах ЄС». 

2. Проаналізуйте практику ЄСПЛ щодо права на здійснення адвокатської 

діяльності (від 28 жовтня 1987 року по справі Н. проти Бельгії, скарга № 8950/80, 
§ 47; від 24 травня 2005 року по справі Бузеску (Buzescu) проти Румунії,  скарга 

№ 61302/00, §§ 8182, від 5 липня 2005 року по справі Турчанік (Turczanik) проти 

Польщі, скарга № 38064/97, §§ 50-52; від 23 червня 1994 року по справі Де Моор 

(De Moor) проти Франції, скарга № 16997/90 та інші). 

3. Проаналізуйте рішення Верховного Суду від 12.06.2018 р. у справі № 

462/9002/14-ц щодо «гонорару успіху» адвоката. (Режим доступу: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/VS181273) т 

4. Проаналізуйте рішення ЄСПЛ від 26.07.2018 року у справі «Бартая 

проти Грузії». (Режим доступу: https://www.echr.com.ua/translation/sprava- 

bartaya-protigruzi%D1%97-pres-reliz/). 
5. Вирішити рекомендовані кейси: 

 

Кейс № 1 

Борщов Ю.И. був запрошений дружиною підозрюваного Івановою М.К. 

як захисник. З моменту укладення договору про надання правової допомоги як 

захисника, Борщов вчинив такі дії: а) подав клопотання слідчому про допуск 

його як захисника до участі у справі та клопотання про надання йому побачення 

з підзахисним; б) до клопотання додав свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю; в) почав розшукувати свідків скоєння злочину та 

брати у них пояснення; г) почав посилати запити в різні установи про надання 

відомостей про осіб, які відомі у даному кримінальномупровадженні (свідків, 

потерпілого, експертів) з метою знайдення на них компрометуючих фактів. 

 Дайте відповіді на такі запитання: 

1. Хто може бути визнаний захисником? 

2. Що  зобов'язаний  зробити  захисник  після  укладення  договору про 

надання правової допомоги? 

3. Які порушення вчинив захисник? 

4. Чи братимуться до уваги пояснення свідків, які захисник відібрав до 

винесення постанови про допуск його до участі у справі як захисника? 

5. Які права та обов'язки має захисник на досудовому слідстві? 

http://www.echr.com.ua/translation/sprava-
http://www.echr.com.ua/translation/sprava-


Кейс 2 

До регіонального відділення Спілки адвокатів України звернулася 

громадянка Андрушко Р.М. з проханням терміново виділити адвоката для 

здійснення захисту її сина, який визнаний обвинуваченим у 

кримінальномупровадженні. Андрушко Р.М. говорила, що не знає, до кого їй 

звертатися та просила члена Спілки, з яким розмовляла, якщо він являється 

адвокатом, бути захисником її сина. 

Член Спілки адвокатів України – адвокат Свирський О.Д. відповів, що 

зараз він виконує певний обсяг роботи, доручений йому Спілкою, та взагалі не 

спеціалізується на веденні кримінальних справ. Отже, він особисто не може 

допомогти сину Андрушко Р.М. Крім того, адвокат пояснив, що Спілка адвокатів 

не надає правової допомоги, що громадянка має звернутися до будь-якого 

адвокатського об’єднання чи до адвоката, що працює індивідуально. 
Дайте оцінку ситуації. 

Чи правильно відповів адвокат Свирський О.Д.? 

 
Рекомендована література: 

 
Конституція України. // ВВР України, 1996, № 30, ст. 141. 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті Конгресом ООН про 

попередження злочинів у серпні 1990 р. 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на 

пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р. 

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 25 жовтня 2000 р. «Про 
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Принципи та керівні настанови щодо доступу до правової допомоги у 
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Узагальнення дисциплінарної практики ВКДКА [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://vkdka.org/pidsumki-zas 
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Тема 9. Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії 

адвокатської діяльності 

http://zib.com.ua/ua/42755
http://vkdka.org/pidsumki-zas
https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Stazhuvannya-dlya-nabuttya-osoboyu-prava-na-zdijsnennya-advokatskoyi-diyalnosti.pdf
https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Stazhuvannya-dlya-nabuttya-osoboyu-prava-na-zdijsnennya-advokatskoyi-diyalnosti.pdf
https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Stazhuvannya-dlya-nabuttya-osoboyu-prava-na-zdijsnennya-advokatskoyi-diyalnosti.pdf
https://protocol.ua/ua/opodatkuvannya_advokatskoi_diyalnosti_1/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf


Питання для обговорення 

 
1 Професійні права та обов’язки адвоката: класифікація, загальна 

характеристика, 
2. Проблеми правового врегулювання професійних прав адвоката. 

3. Складові елементи структури та системи правових гарантій адвокатської 

діяльності. 

4. Міжнародні стандарти гарантій адвокатської діяльності: співвідношення 

з національним законодавством та проблеми реалізації у правозастосовній 

практиці. 

5. Інститут імунітету адвоката: зарубіжна доктрина та аналіз національного 

законодавства. 

6. Недоторканість адвоката: порівняльна-правова характеристика 

законодавства країн Європейського Союзу та України. 

7. Кримінально-процесуальні гарантії захисту прав адвоката-захисника і 

шляхи їх подальшого вдосконалення. 

8. Інститут  адвокатської тіємниці:  національна та зарубіжна наукові 

доктрини. 
9. Роль адвоката у процесі медіації. 

10. Інститут «адвокатського розслідування» в зарубіжних країнах та 

напрями запровадження в Україні. 

11. Дискусійні питання встановлення абсолютного права адвоката на 

здійснення функцій захисту та представництва у суді. 

12. Вирішення питання «адвокатської монополії» у європейських країнах. 

 
 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Зробіть наукову доповідь на тему: 

1) «Інститут імунітету адвоката: зарубіжна доктрина та аналіз 

національного законодавства». 

2) «Недоторканість адвоката: порівняльна-правова характеристика 

законодавства країн Європейського Союзу та України» 

3) «Кримінально-процесуальні гарантії захисту прав адвоката- 

захисника в Україні та країнах ЄС» (обрати країни самостійно). 

4) «Аналіз рішень ЄСПЛ щодо дотримання ганартій адвокатської 

діяльності». 

2 Підготуйтесь до диспуту на тему: «Абсолютна та відносна 

адвокатська таємниця. Правові підстави розкриття адвокатської таємниці в 

Україні та країнах ЄС». 
3 Злійсність аналіз практики ЄСПЛ щодо: 

права адвоката на свободу висловлювань у ЗМІ у рішеннях ЄСПЛ 

(Постановление от 15 декабря 2011 года по делу Мор (Mor) против Франции, 

жалоба № 28198/09, § 59. 15 Постановление от 20 апреля 2004 года по делу 



Амихалакоайе (Amihalachioaie) против Молдовы, жалоба № 60115/00, § 37; 

Постановление по делу Фоглиа (Foglia) против Швейцарии, § 97 та інші). 
1. Здійсність аналіз практики ЄСПЛ щодо: 

порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності (Версіні- 

Кампінчі (Versini-Campinchi) та Краснянські (Crasnianski) проти Франції 16 

червня 2016 року; Класс та інші проти Німеччини 6 вересня 1978 року; Мішо 

проти Франції 6 грудня 2012 року; М. проти Нідерландів (№ 2156/10)25 липня 

2017 року та інші. Див.: URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126895). 

2. Здійсність аналіз практики ЄСПЛ щодо: 
проведення незаконного обшуку щодо адвоката: аналіз рішень ЄСПЛ ( 

«Смирнов проти РФ», «Манчевскі проти Молдови», «Ромен і Шміт проти 

Люксембургу»,«Головань проти України», «Андре і інший проти Франції», 

Ходорковський проти РФ, Niemietz проти Німеччини 16 грудня 1992 року та 

інші). 
3. Вирішить рекомендовані кейси: 

 
Кейс № 1 

В дисциплінарну палату Одеської обласної кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга від громадянина К. на дії 

адвоката Р. 

В скарзі було зазначено, що адвокат Р. намагалася підкупити свідків у 

кримінальній справі, схиляла їх до дачі завідомо неправдивих свідчень в суді, 

вимагала від них відмови від раніше даних показань. Стосовно цих дій адвоката 

Р. вже порушено кримінальне провадження, яка знаходиться в стадії досудового 

слідства. Громадянин К. просив притягнути адвоката Р. до дисциплінарної 

відповідальності. 

Рішенням дисциплінарної палати відмовлено в притягненні адвоката Р. до 

дисциплінарної відповідальності, мотивуючи тим, що факти дій адвоката, про які 

згадується в скарзі, можуть бути встановлені лише вироком суду, а не фактом 

порушення кримінального провадження. Тому до винесення вироку суду 

дисциплінарна палата не може звинувачувати адвоката Р. у вчиненні таких дій, 

які за своєю природою є злочином, оскільки це виходить за межі компетенції 

дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Не погодившись із таким рішенням дисциплінарної палати, громадянин 

К. подав скаргу на зазначене рішення до Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури, зазначивши, що палата незаконно не притягнула адвоката Р. до 

дисциплінарної відповідальності, оскільки в діях адвоката Р. є порушення, 

насамперед, законодавства про адвокатуру. 

Яке рішення має прийняти Вища кваліфікаційна комісія адвокатури? 

Висловіть думку стосовно описаної ситуації. 

 

Кейс № 2 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126895


Органам внутрішніх справ стало відомо, що адвокат Штукін, є 

захисником підозрюваного С., який підозрюється у вбивстві, зберігає в сейфі 

незаперечний доказ скоєного злочину своїм підзахисним С. 

На цій підставі органи внутрішніх справ вирішили зробити обшук офісу 

адвоката Штукіна. Але під час обшуку адвокат Штукін відмовився відчиняти 

сейф, стверджуючи що документи які знаходяться там стосуються справ інших 

клієнтів, а це адвокатська таємниця і ніхто не має права їх вилучати, і навіть 

переглядати. 

Дайте відповіді на такі запитання: 

1. Дайте правову оцінку діям адвоката та правоохоронним органам. На 

яких підставах і в якому порядку можуть бути здійсненні подібні процесуальні 

дії стосовно офісу адвоката? 

2. Які документи слідчі мають право вилучити: всі чи певний конкретний 

перелік? Хто цей перелік складає, затверджує та дає згоду на проведення 

обшуку? 

3. Чи повинен бути присутній під час обшуку офісу хтось з представників 

органів адвокатського самоврядування і які в нього повноваження? 

4. Якщо в процесі обшуку були знайдені речі, які заборонено зберігати 

(напр..наркотичні речовини, зброя без реєстрації) які дії слідчих? 

 
Кейс № 3 

Щодо адвоката М. було прийнято рішення про припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю, але він продовжив працювати в органах 

адвокатського самоврядування. 
Дайте відповіді на такі запитання: 

1. Чи законні дії адвоката М.? 

2. Чи може він продовжувати працювати в органах адвокатського 

самоврядування.? Якщо так, то в яких саме? 

 
Кейс № 4 

Адвокат Шахов Д.Д. представляв інтереси ЗАТ «Трансфер», до якого ПП 

Черемош В. пред’явив вимогу про повернення майна з чужого незаконного 

володіння. Адвокат Шахов Д., користуючись невисокою юридичною 

освіченістю представників опонента - ПП Черемош, зміг їх схилити до укладення 

мирової угоди на невигідних для них умовах, але в рамках закону. 

Оцініть ситуацію. 

Визначте, чи в описаній ситуації адвокатом допущено порушення 

етичних принципів адвокатської діяльності? 

 

Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 

1. Адвокату запропонували роботу за сумісництвом – юрисконсультом 

фірми з досить значною платнею. 

Як має вчинити адвокат? 



а) прийняти пропозицію, оскільки адвокат має право надавати 

консультації; 

б) консультувати лише у неробочий час; 

в) не може працювати за сумісництвом на цій посаді. 

 
2. Адвокат В. має намір припинити виконання своїх обов'язків на строк 

більше одного тижня. 

Хто може його замінити на цей період? 

а) інший адвокат за угодою; 

б) його помічник; 

в) запропонуйте власну відповідь. 
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Тема 10. Деонтологічні стандарти адвокатської діяльності. 

Питання для обговорення: 

1. Деонтологічні стандарти адвокатської професії: поняття, завдання та 

функції. 
2. Основні принципи етичної поведінки адвоката. 

3. Етика взаємовідносин адвоката і суду, адвоката та інших учасників 

процесу, адвоката та посадових осіб органів державної влади, адвоката та органів 

адвокатського самоврядування. 

4. Правові підстави представництва адвокатом інтересів органів 

державної влади і місцевого самоврядування в суді. 
5. Культура поведінки адвоката в суді: теоретичні і практичні аспекти. 

6. Право адвоката на подання скарги на незаконні дії та рішення суду. 
7. Етичні аспекти взаємин між адвокатами. 

8. Взаємовідносини адвокат – клієнт: правові, етичні та психологічні 

аспекти. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Зробіть наукову доповідь на тему: 

1) «Деонтологічні стандарти адвокатської професії у країнах ЄС» 

(обрати одну або декілько країн). 

2) «Етика взаємовідносин адвоката і суду: національна та зарубіжна 

наукові доктрини». 

3) «Культура поведінки адвоката в суді: теоретичні і практичні 

аспекти». 
2. Проаналізуйте рішення Європейського суду з прав людини щодо: 

1) меж допустимої критики суду з боку адвоката (наприклад, 

http://vestnikpravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc13/part_2/9.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1030995


Справа Чеферин проти Словенії (ČEFERIN v. SLOVENIA, no. 40975/08), 

2) ролі органів адвокатського самоврядування у дотриманні 

професійних правил етики у рішеннях ЄСПЛ (від 24 травня 2005 року по справі 

Бузеску (Buzescu) проти Румунії, § 78, від 24 лютого 1994 року по справі Косадо 

Кока (Casado Coca) проти Іспанії (скарга 15450/89), § 55). 

3. Проаналізуйте практику притягнення адвоката до 

відповідальності за порушення етичних стандартів адвокатської діяльності 

за останні роки. 
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Тема 11. Юридична відповідальність адвоката. 

Питання для обговорення: 

1. Інститут юридичної відповідальності адвоката: теоретичні та практичні 
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проблеми. 

2. Міжнародні стандарти юридичної відповідальності адвоката. 

3. Зобов’язання держави щодо захисту адвокатів від несправедливого або 

довільного дисциплінарного переслідування і стягнення у рішеннях ЄСПЛ. 

4. Принцип пропорційності санкцій: міжнародні стандарти та національне 

законодавство. 

5. Міжнародні стандарти відповідальності адвоката за шкоду, вчинену 

клієнту. 
6. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

7. Відповідальність адвоката за порушення деонтологічних засад 

адвокатської діяльності. 
8. Адміністративна відповідальність адвоката. 

9. Кримінальна відповідальність адвоката. 

 
 

Звдання для самостійної роботи: 

 

1. Зробіть наукову доповідь на тему: 

1. «Дисциплінарна відповідальність адвоката: порівняльно-правовий 

аналіз законодавства країн ЄС та України». 

2. «Питання цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні та 

країнах ЄС». 
3. «Кримінальна відповідальність адвоката в Україні та країнах ЄС». 

4. «Особливості відповідальності адвоката за порушення правил 

адвокатської етики в кранах ЄС». 
5. «Адміністративна відповідальність авдвоката в Україні та країнах 

ЄС». 

2. Вирішить кейси: 
 

Кейс № 1 

В дисциплінарну палату Одеської обласної кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга від громадянина К. на дії 

адвоката Р. 

В скарзі було зазначено, що адвокат Р. намагалася підкупити свідків у 

кримінальній справі, схиляла їх до дачі завідомо неправдивих свідчень в суді, 

вимагала від них відмови від раніше даних показань. Стосовно цих дій адвоката 

Р. вже порушено кримінальне провадження, яка знаходиться в стадії досудового 

слідства. Громадянин К. просив притягнути адвоката Р. до дисциплінарної 

відповідальності. 

Рішенням дисциплінарної палати відмовлено в притягненні адвоката Р. до 

дисциплінарної відповідальності, мотивуючи тим, що факти дій адвоката, про які 

згадується в скарзі, можуть бути встановлені лише вироком суду, а не фактом 

порушення кримінального провадження. Тому до винесення вироку суду 

дисциплінарна палата не може звинувачувати адвоката Р. у вчиненні таких дій, 



які за своєю природою є злочином, оскільки це виходить за межі компетенції 

дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Не погодившись із таким рішенням дисциплінарної палати, громадянин 

К. подав скаргу на зазначене рішення до Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури, зазначивши, що палата незаконно не притягнула адвоката Р. до 

дисциплінарної відповідальності, оскільки в діях адвоката Р. є порушення, 

насамперед, законодавства про адвокатуру. 

Яке рішення має прийняти Вища кваліфікаційна комісія адвокатури? 

Висловіть думку стосовно описаної ситуації. 

 
 

Кейс № 2 

Органам внутрішніх справ стало відомо, що адвокат Штукін, є 

захисником підозрюваного С., який підозрюється у вбивстві, зберігає в сейфі 

незаперечний доказ скоєного злочину своїм підзахисним С. 

На цій підставі органи внутрішніх справ вирішили зробити обшук офісу 

адвоката Штукіна. Але під час обшуку адвокат Штукін відмовився відчиняти 

сейф, стверджуючи що документи які знаходяться там стосуються справ інших 

клієнтів, а це адвокатська таємниця і ніхто не має права їх вилучати, і навіть 

переглядати. 

Дайте відповіді на такі запитання: 

1. Дайте правову оцінку діям адвоката та правоохоронним органам. На 

яких підставах і в якому порядку можуть бути здійсненні подібні процесуальні 

дії стосовно офісу адвоката? 

2. Які документи слідчі мають право вилучити: всі чи певний конкретний 

перелік? Хто цей перелік складає, затверджує та дає згоду на проведення 

обшуку? 

3. Чи повинен бути присутній під час обшуку офісу хтось з представників 

органів адвокатського самоврядування і які в нього повноваження? 

4. Якщо в процесі обшуку були знайдені речі, які заборонено зберігати 

(напр..наркотичні речовини, зброя без реєстрації) які дії слідчих? 

Кейс № 3 

Щодо адвоката М. було прийнято рішення про припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю, але він продовжив працювати в органах 

адвокатського самоврядування. 

Дайте відповіді на такі запитання: 

1. Чи законні дії адвоката М.? 



2. Чи може він продовжувати працювати в органах адвокатського 

самоврядування.? Якщо так, то в яких саме? 

 

Рекомендована література: 

 
Конституція України. // ВВР України, 1996, № 30, ст. 141. 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті Конгресом ООН про 

попередження злочинів у серпні 1990 р. 

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на 

пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р. 

Принципи та керівні настанови щодо доступу до правової допомоги у 

системі кримінального правосуддя, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН 20 

грудня 2012 р. 

Правила  адвокатської  етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом 

адвокатів України 2017 р. 9 червня 2017 р., зі змінами затвердженими З’їздом 

адвокатів України 15  лютого  2019 р.  URL: 

https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09- 

pravila2017_596f00dda53cd.pdf 

Принципи Міжнародної асоціації юристів (IBA) щодо поведінки в 

соціальних мережах для юридичних професій: прийняті 24 травня 2014 року 

Міжнародною асоціацією юристів. 

Бакаянова Н.М. Этические принципы адвокатуры в Украине: 

Монография. Одесса: Юридическая литература, 2005. 152 c. 7. Косенко М.С. 

Організаційно-правові засади діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 

2014. 19 с 

Вільчик Т.Б. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями 

гармонізації законодавства України до Європейських стандартів / Т.Б. Вільчик. 

// Форум права. – 2016. – № 1. – С. 32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_7.pdf 

Вільчик Т.Б. Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в 

Україні [Електронний ресурс] / Т. Б. Вільчик // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 

38–44.– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_8.pdf 

Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність 

адвокатів /Т.Б. Вільчик // Информация и право.– 2015. – № 3. – С.115–123. 

Гончаренко, В. С. (2017). Особливості дисциплінарної відповідальності 

адвоката іноземної діяльності в Україні. Вісник Кримінального судочинства, 2, 

165–172. 

Заборовський, В. В. (2015). Дисциплінарний поступок як підстава 

дисциплінарної відповідальності адвоката. Науковий вісник Ужгородського 

наукового університету, 31(3), 115–118. 

https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09-pravila2017_596f00dda53cd.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09-pravila2017_596f00dda53cd.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_8.pdf


Колесник, Р. (2009). «Частник» на счастье: о случаях, при которых 

постановление частного определения в отношении адвокатов неуместно. 

Юридическая практика, 3(578). URL: https://pravo.ua/articles/chastnik-na-schaste. 

Святоцька В. О. Стандарти організації та професійної діяльності 

адвокатури: порівняльно-правове дослідження: монографія. Київ: Видавничий 

Дім «Ін Юре», 2019. 480 с 

Савченко, А.В. (2013). Регулювання дисциплінарної відповідальності 

адвоката в Україні в рамках інтеграції з ЄС. Часопис Академії адвокатури 

України, 4, 1–6. 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. (2019). 

Законодавчі положення притягнення адвоката до відповідальності. URL: 

https://vkdka.org/informatsiya-dlya-skarzhnikiv. 

Наконечний В. Нормы поведения адвокатов в соцсетях: мировой опыт и 

украинские реалии. Юрлига. URL: 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/7/23/131893.htm 

Мисник Н. Електронні докази в суді: вирішення проблем доказування чи 
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sudivirishennya-problem-dokazuvannya-chi-pole-dlya-falsifikaciy.html 

 
Тема 12. Особливості організації та діяльності адвокатури у країнах 

Європейського Союзу 

Питання для обговорення: 

1. Сучасні системи організації адвокатської діяльності у країнах ЄС. 

2. Правове регулювання організації та діяльності інституту адвокатури у 

країнах ЄС. 
3. Порядок та умови набуття статусу адвоката у країнах ЄС. 

4. Професійні права та обов’язки адвоката. 

5. Право на надання юридичної допомоги адвокатом іншої держави ЄС в 

межах ЄС. 
6. Гарантії адвокатської діяльності. 

7. Моделі безоплатної правової допомоги у країнах Європейського Союзу. 

8. Адміністрування  системи  безоплатної  правової  допомоги у країнах 

Європейського Союзу та в Україні: шляхи оптимізації. 

9. Характеристика основних рішень Європейського Суду з прав людини з 

питань реалізації права особи на правову допомогу по різним категоріям справ. 

 

Завдання для самостійної роботи : 

1. Зробіть наукову доповідь на тему: 

1) «Сучасні системи організації адвокатської діяльності в Україні та у 

країнах ЄС» (оберіть для порівняння країни ЄС). 

2) «Порядок та умови набуття статусу адвоката в Україні та в країнах 

ЄС» (оберіть для порівняння країни ЄС) 
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3) «Професійні права та обов’язки адвоката в Україні та в країнах ЄС» 

(оберіть для порівняння країни ЄС). 

4) «Гарантії адвокатської діяльності в Україні та в країнах ЄС» (оберіть 

для порівняння країни ЄС). 

5) «Моделі безоплатної правової допомоги в Україніі та в країнах 

Європейського Союзу». 

6) «Напрями гармонізації законодавства України із законодавством ЄС 

у галузі організації та діяльності інституту адвокатури». 

2. Зробіть аналіз рішень Європейського Суду з прав людини з 

питань реалізації права особи на правову допомогу по однієї з категорій справ: 
- кримінальним справам; 

- цивільним справам; 

- справам про адміністративні правопорушення. 
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ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ: 

 

Тема 1. Проблеми організації та діяльності органів адвокатського 

самоврядування 
 

Питання 

 

1. Значення розвитку адвокатського самоврядування для забезпечення 

професійної правничої допомоги в Україні. 

2. Адміністрування системою органів адвокатського самоврядування: 

національне право та досвід зарубіжних країн. 

3. Співвідношення професійних обов’язків адвокатів – членів 

адвокатського об’єднання з обов’язками, пов’язаними з членством в такому 

об’єднанні. 

4. Етичні особливості відносин між адвокатами та органами адво- 

катського самоврядування. 

5. Проблеми вдосконалення організації та діяльності органів 

адвокатського самоврядування в Україні. 

6. Системи органів адвокатського самоврядування у країнах ЄС: загальна 

характеристика. 

7. Аналіз звітів про діяльність органів адвокатського самоврядування за 

останні роки. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Кейс 

До регіонального відділення Спілки адвокатів України звернулася 

громадянка Андрушко Р.М. з проханням терміново виділити адвоката для 

здійснення захисту її сина, який визнаний обвинуваченим у 

кримінальномупровадженні. Андрушко Р.М. говорила, що не знає, до кого їй 

звертатися та просила члена Спілки, з яким розмовляла, якщо він являється 

адвокатом, бути захисником її сина. 

Член Спілки адвокатів України – адвокат Свирський О.Д. відповів, що 

зараз він виконує певний обсяг роботи, доручений йому Спілкою, та взагалі не 

спеціалізується на веденні кримінальних справ. Отже, він особисто не може 

допомогти сину Андрушко Р.М. Крім того, адвокат пояснив, що Спілка 

адвокатів не надає правової допомоги, що громадянка має звернутися до будь- 

якого адвокатського об’єднання чи до адвоката, що працює індивідуально. 

Дайте оцінку ситуації. 

Чи правильно відповів адвокат Свирський О.Д.? 
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Тема 2. Проблеми організації та діяльності адвоката у системи 

безоплатної правової допомоги 

Питання 

1. Системи безоплатної правової допомоги у країнах Європейського Союзу 

та в Україні: порівняльна характеристика. 

2. Проблеми організації системи надання безоплатної правової допомоги в 

Україні. 

3. Адміністрування   системи   безоплатної правової  допомоги у країнах 

Європейського Союзу та в Україні: шляхи оптимізації. 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2014.04.26-27-%20pologennya-pro-rau-pazy.pdf


4. Характеристика основних рішень Європейського Суду з прав людини з 

питань реалізації права особи на правову допомогу по різним категоріям справ. 
5. Стандарти якості надання БПД у різних видах судочинства. 

6. Проблеми оцінки якості надання безоплатної правової допомоги: 

зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення правової регламентації в Україні. 

7. Оплата праці адвоката, що надає безоплатну правову допомогу: сутність та 

правове регулювання. 
8. Звітність адвоката. Методика обчислення оплати праці адвоката. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Кейс № 1 

До Вознесенського місцевого центру з надання БВПД з проханням 

допомогти отримати виплату одноразової грошової допомоги, звернувся 

громадянин О., який є інвалідом і якому було раніше відмовлено, згідно 

висновку УМВС України в Миколаївській області, в якому зазначалось 

відсутність права у позивача (громадянина О.) на виплату одноразової 

грошової допомоги. 

На підставі доручення для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги №014-03-00332 від 15.06.2017, виданого Центром, адвокат Л. 

надала правову допомогу громадянину О., а саме, отримати виплату 

одноразової грошової допомоги. 

Після отримання всіх необхідних документів, адвокатом проаналізовано 

складену ситуацію та підготовлено адміністративний позов до Міністерства 

внутрішніх справ України про визнання протиправною відмову викладену у 

листі від 09.02.2017 щодо призначення та виплати одноразової грошової 

допомоги її підзахисному. 
Висловіть думку стосовно описаної ситуації. 

1. Чи має право громадянин О. безоплатно звертатися до Центру щодо 

надання вторинної правової допомоги. 

2. Перелічте суб'єктів, які мають право на отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

Кейс № 2 

Адвокатом П. було укладено угоду про надання правової допомоги зі 

здійснення представництва інтересів Г., який був визнаний потерпілим по 

кримінальному провадженню. Проте, Г. не виконав зобов’язання про 

щомісячну оплату праці адвоката. 
Які дії має вжити адвокат в даній ситуації? 

Чи можливо розірвати угоду із довірителем Г. під час судового процесу? 

 

Кейс № 3 



Громадянка В. була звинувачена у вбивстві своєї 2-х річної дочки. Центр 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги виділив адвоката А. для 

захисту її прав. Адвокат А. дізнавшись про свою підзахисну, відмовилася її 

захищати з причини, що вона сама мати і захищати жінку, яка умисно вбила 

свою дитину - не буде, та і не зможе. 

Дайте відповіді на такі запитання: 

1. Чи має право адвокат який надає безоплатну вторинну правову 

допомогу відмовитись від захисту? Якщо так, то на яких підставах? 

2. Які дії має вчинити Центр з надання безоплатної правової допомоги, 

якщо сталася така відмова? 
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Право України № 12/2016.- С.37-43 

 

 
Тема № 3. Адвокат у Європейському Суді з прав людини 

 

Питання: 

1. Правові засади захисту прав людини та основоположних свобод у 

Європейському суді з прав людини. Право на справедливий судовий розгляд. 

2. Правовий статус адвоката у Європейському Суді з прав людини та 

гарантії його діяльності. 

3. Підстави для звернення до Європейського суду з прав людини: 

практика Суду і особливості українського законодавства. 

4. Організація роботи адвоката на стадії подання скарги до Європейського 

Суду з прав людини. Обставини особи (ratione persona). Умова про 

обгрунтованість скарги. 

5. Організація роботи адвоката на стадії підготовки та обміну 

змагальними листами і документами з Європейським судом з прав людини. 

6. Організація роботи адвоката на стадії розгляду справи Європейським 

Судом з прав людини. 

7. Особливості доказової діяльності адвоката у Європейському Суді з прав 

людини. 

8. Виступ адвоката у відкритих слуханнях справи в Європейському суді з 

прав людини. 

9. Організація роботи адвоката на стадії виконання рішень Європейського 

суду з прав людини. 
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