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назва спеціальності 
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Викладачі курсу Решота Володимир Володимирович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри адміністративного та фінансового 
права, адвокат, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатів Львівської області. 

Контактна інформація 
викладачів 

volodymyr.reshota@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації через Telegram, Facebook, MS Teams, Zoom. Для 
погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 
пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідну 

інформацію щодо порядку набуття права на заняття адвокатською 
діяльністю, а також знання, необхідні для початку здійснення 
адвокатської діяльності, що включає: організаційні форми 
діяльності адвокатської діяльності, її оподаткування, гарантії та 
види адвокатської діяльності, положення про дисциплінарну 
відповідальність адвоката, а також про адвокатське 
самоврядування. Курс розроблено з розрахунку на максимальне 
закріплення знань та набуття практичних навичок, необхідних для 
здійснення адвокатської діяльності. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Набуття права на заняття та здійснення адвокатської 
діяльності» є завершальною вибірковою дисципліною зі 
спеціальності 081 «Правo» для освітньо-професійної програми ОС 
Магістр, яка викладається студентам денного та заочного 
відділень відповідно в І семестрі в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Набуття 
права на заняття та здійснення адвокатської діяльності» є 
ознайомлення студентів із завданнями набуття статусу адвоката в 
Україні, а також практичних навичок щодо порядку, видів та форм 
здійснення адвокатської діяльності. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна література:  
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text  
Положення про організацію та порядок проходження стажування 
для отримання особою свідоцтва про право на заняття 



адвокатською діяльністю // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2020-11-17-
polozhennya-121_5fc64e07e0a02.pdf  
Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги 
// https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2020-11-
17-polozhennya-118_5fe988770c97f.pdf  
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо 
деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, 
адвокатів) // https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-
dokumenty/2012.12.24-nakaz-1185.pdf 
Адвокатура України : Збірник нормативно-правових актів / Г.В. 
Ба- рабаш, Ю.М. Крамаренко, О.С. Тарасенко, С.А. Шалгунова, 
О.В. Шамара / За заг. ред. Шалгунової С.А. – Дніпро : 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 
2020. – 236 с. // 
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5154/1/Адвокатура.pdf  
Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура України: навч. посіб. 
Київ: Алерта, 2013. 256 с.  
Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. Вид. 3-тє, випр. і допов. 
Київ: Алерта, 2014. 624 с.  
Адвокатська діяльність та особливості її організації : навч. посіб. / 
Б. Щур, Л. Сопільник, М. Федоров. Львів: Львів. ун-т бізнесу та 
права, 2011. 280 с.  
 
Додаткова література:  
Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. 
Азаров // Право України. – 1998. – No3. – С. 38-40. 
Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури 
//  
Віче – 2007 – No16. – С. 30-32. 
Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн.  
пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: «Белыеальвы», 1995. – 62 с. 
Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання 
правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. 
–  
2005. – No1. – С. 49-54. 
Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М.  
Бірюкова // Адвокат. – 2004 – No3. – С. 12-15. 
Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист 
прав  
та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. 
посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 
2002. – 288 с.  
Варфоломеева Т.В. Науково-практичний коментар до Закону 
України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру і 
адвокатську діяльність / Т.В. Варфоломеева, С.В. Гончаренко. – 
К.: Юрінком Інтер, 2003. – 432 с.  



Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і 
діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-
практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.  
Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна 
література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.  
Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, 
стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.  
Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского 
сообщества. // Адвокат. – 1997. – No3. - С. 115-123.  
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу 
здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // 
Адвокат. – 2001. – No1- 2. – С. 29-31.  
Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті 
VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). 
Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. 
Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.  
Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и 
защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской 
криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. 
Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.  
Старченко О.В. Проблеми захисту учасників кримінального 
судочинства / О.В. Старченко // Актуальні проблеми 
реформування кримінально-продесуальиого законодавства й 
удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів 
України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 
20.04.2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – 
Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 120-128.  
Татаров О.Ю. Реформа адвокатури – невід’ємна гарантія 
змагальності на досудовому провадженні / О.Ю. Татаров // 
Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального 
законодавства й удосконалення діяльності судових і 
правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. 
Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. 
Дідоренка, 2012. – С. 18-21.  
Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: 
Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.  
Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / 
С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 
с.  
Хабібуллін В. Обшук офісу адвоката / В. Хабібуллін // Право 
України. – Київ, 2006. – No7 – С. 107-110.  
Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. 
Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с. 

Тривалість курсу 90  год. 
Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної 
роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде  
знати:  



 -порядок набуття права на заняття адвокатською діяльністю; 
 -організацію адвокатури України, органів адвокатського 

самоврядування; 
 -основі організаційні форми та види адвокатської діяльності; 
 -гарантії, права та обов’язки адвокатів в Україні; 
 -порядок ведення діловодства адвокатами; 
 -основні положення правил адвокатської етики. 
вміти:  
 -складати договір про надання правничої (правової) допомоги; 
 -користуватись електронним кабінетом адвоката та 

електронним судом, надсилати документ в суд в електронній 
формі; 
 -формувати та заповнювати ордер адвоката; 
 -складати адвокатські запити; 
 -набути навичок складення процесуальних документів. 

Ключові слова адвокат, адвокатська діяльність, ордер адвоката, адвокатський 
запит, правнича (правова) допомога, адвокатське самоврядування 

Формат курсу Очний 
 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 
Теми 1. Поняття та завдання адвокатури, організаційні форми і 

принципи адвокатської діяльності 
2. Адвокатське самоврядування в Україні 
3. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю 
4. Види та гарантії адвокатської діяльності. Договір про надання 
правничої (правової) допомоги. 
5. Діджиталізація адвокатської діяльності 
6. Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Припинення та 
зупинення адвокатської діяльності 
7. Адвокатська етика 
8. Організація адвокатури в державах Європи 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік в кінці семестру 
письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсу 
адміністративне право, конституційне право, кримінальне право, 
цивільне право, господарське право, адміністративний процес, 
цивільний процес, кримінальний процес, господарський процес 
достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу, 
розуміння джерел права. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  навчальні спільноти і т. д.) 
проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

Необхідне обладнання Проектор для відтворення презентацій. 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 
виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 50. 



• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 50. 
 
Підсумкова максимальна кількість балів 100 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 
видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу), складення 
документів, що необхідні у роботі адвоката. Академічна 
доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але 
не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять 
є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 
відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 
не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 
в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

Питання та завдання для проведення підсумкової оцінки знань 
будуть розміщені на сайті сторінці курсу на сайті факультету та 
додатково на сайті: https://sites.google.com/site/vreshota/набуття-
права-на-заняття-та-здійснення-адвокатської-діяльності  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 
Тиж
. / 
дата 
/ 

Тема, план, короткі тези Фор
ма 
діяль
ності 

Література. Ресурси в інтернеті Завданн
я, год 

Терм
ін 
вико



год.
- 

нанн
я 

1. Поняття та завдання 
адвокатури, 
організаційні форми і 
принципи адвокатської 
діяльності 

1. Основні етапи 
становлення та 
розвитку адвокатури 
в Україні 

2. Нормативно-правові 
засади регулювання 
адвокатської 
діяльності в Україні. 

3. Поняття та завдання 
адвокатури 

4. Організаційні форми 
адвокатської 
діяльності за 
Законом України 
«Про адвокатуру та 
адвокатську 
діяльність». 
Правовий статус і 
реєстрація 
адвокатських 
об'єднань, 
адвокатських бюро 
та адвокатів, які 
займаються 
адвокатською 
діяльністю 
індивідуально. 

5. Оподаткування 
адвокатської 
діяльності 

6. Принципи (засади) 
здійснення 
адвокатської 
діяльності 

 

Лекц
ія,  
Прак
тичн
е 

Основна література та законодавство: 
Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-
17#Text  
Про затвердження Узагальнюючої податкової 
консультації щодо деяких питань 
оподаткування фізичних осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність (приватних 
нотаріусів, адвокатів) // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/in
shi-dokumenty/2012.12.24-nakaz-1185.pdf  
Адвокатура України : Збірник нормативно-
правових актів / Г.В. Ба- рабаш, Ю.М. 
Крамаренко, О.С. Тарасенко, С.А. 
Шалгунова, О.В. Шамара / За заг. ред. 
Шалгунової С.А. – Дніпро : 
Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ, 2020. – 236 с. // 
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5154/
1/Адвокатура.pdf  
Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура 
України: навч. посіб. Київ: Алерта, 2013. 256 
с.  
Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. 
Вид. 3-тє, випр. і допов. Київ: Алерта, 2014. 
624 с.  

Дoдаткові матеріали:  
Бакаянова Н.М. Функціональні та 
організаційні основи адвоктаури України // 
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/1130
0/7640/Diss_Bakayanova.pdf?sequence=14&is
Allowed=y 
Організаційні форми адвокатської діяльності: 
законодавче врегулювання та практика,  
 що склалась в Україні // 
http://studies.in.ua/advokatura-ukrainy/3890-
organzacyn-formi-advokatskoyi-dyalnost-
zakonodavche-vregulyuvannya-ta-praktika-
scho-sklalas-v-ukrayin.html  

2  

2 Адвокатське 
самоврядування в 
Україні 
1. Завдання та засади 

адвокатського 
самоврядування 

2. Національна 
асоціація адвокатів 
України: правовий 
статус та завдання 

3. Організаційні форми 
адвокатського 
самоврядування 

Лекц
ія  
Прак
тичн
е 

Основна література та законодавство: 
Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-
17#Text  
Положення про організацію та порядок 
проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2020-11-17-polozhennya-
121_5fc64e07e0a02.pdf  

2  



(конференція 
адвокатів регіону, 
рада адвокатів 
регіону, Рада 
адвокатів України, 
з’їзд адвокатів 
України) 

4. Вища 
кваліфікаційно-
дисциплінарна 
комісія адвокатури. 
Кваліфікаційно-
дисциплінарна 
комісія адвокатури.  

5. Вища ревізійна 
комісія адвокатури. 
Ревізійна комісія 
адвокатів регіону 

6. Фінансове 
забезпечення органів 
адвокатського 
самоврядування 

Положення про ордер на надання правничої 
(правової) допомоги // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2020-11-17-polozhennya-
118_5fe988770c97f.pdf  
Адвокатура України : Збірник нормативно-
правових актів / Г.В. Ба- рабаш, Ю.М. 
Крамаренко, О.С. Тарасенко, С.А. 
Шалгунова, О.В. Шамара / За заг. ред. 
Шалгунової С.А. – Дніпро : 
Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ, 2020. – 236 с. // 
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5154/
1/Адвокатура.pdf  
Решота В. В. Правовий статус ради 
адвокатських асоціацій та правових товариств 
Європи та її роль у зміцненні адвокатського 
самоврядування / В. В. Решота // Наукові 
записки Львівського університету бізнесу і 
права. – 2014. – № 12. – С. 14–18. 

Дoдаткові матеріали:  
Система органів адвокатського 
самоврядування // https://unba.org.ua/naau  
Положення про внески на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2018-10-13-polozhennya-
176_5c3709045642e.pdf 
Положення про Вищу ревізійну комісіію 
адвокатів регіону // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2017-06-09-polozhennya-vrk-
2017_597060da17fbc.pdf  
Положення про ревізійну комісіію адвокатів 
регіону // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2017-11-16-polozhennya-
252_5a449bbc53d66.pdf  
 Положення про Вищу кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури // 
http://vkdka.org/wp-
content/uploads/2017/11/PolojennyaProVKDK
A2017.pdf  

3. Набуття права на 
заняття адвокатською 
діяльністю 
1. Вимоги до набуття 

права на заняття 
адвокатською 
діяльністю. 

2. Допуск до складення 
кваліфікаційного 
іспиту на заняття 
адвокатською 
діяльністю. 

Лекц
ія  
Прак
тичн
е 

Основна література та законодавство: 
Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-
17#Text  
Положення про організацію та порядок 
проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2020-11-17-polozhennya-
121_5fc64e07e0a02.pdf  
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Документи, 
необхідні для подачі 
в кваліфікаційно-
дисциплінарні 
комісії адвокатів 
регіону. 

3. Порядок складення 
кваліфікаційного 
іспиту 

4. Стажування. 
Стажист адвоката 

5. Помічник адвоката: 
вимоги, правовий 
статус. 

 

Порядок допуску до складення 
кваліфікаційного іспиту, порядок складення 
кваліфікаційного іспиту та методика 
оцінювання результатів складення 
кваліфікаційного іспиту для набуття права на 
заняття адвокатською діяльністю в Україні // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/por
yadki/2016-06-11-poryadok-
150_57c5760c05351.pdf  

Дoдаткові навчальні матеріали:  
Адвокатура України : Збірник нормативно-
правових актів / Г.В. Ба- рабаш, Ю.М. 
Крамаренко, О.С. Тарасенко, С.А. 
Шалгунова, О.В. Шамара / За заг. ред. 
Шалгунової С.А. – Дніпро : 
Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ, 2020. – 236 с. // 
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5154/
1/Адвокатура.pdf  
Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура 
України: навч. посіб. Київ: Алерта, 2013. 256 
с.  
Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. 
Вид. 3-тє, випр. і допов. Київ: Алерта, 2014. 
624 с.  

 
4. Види та гарантії 

адвокатської 
діяльності. Договір про 
надання правничої 
допомоги 
1. Види адвокатської 

діяльності 
2. Адвокатський запит: 

вимоги та порядок 
складення 

3. Професійні права та 
обов’язки адвоката 

4. Адвокатська 
таємниця 

5. Гарантії 
адвокатської 
діяльності 

6. Вимоги та порядок 
складення договору 
про надання 
правничої (правової) 
допомоги. 

  

Лекц
ія  
Прак
тичн
е 

Основна література та законодавство: 
Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-
17#Text  
Положення про помічника адвоката // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2019-09-21-polozhennya-
111_5db2d8bd15cea.pdf  
Додаткові джерела: 
Договір про надання правової допомоги має 
відповідати ПАЕ, інакше несплачений 
гонорар не стягнеш (ВС/КЦС № 
522/17845/15-ц від 18.12.2019) // 
https://protocol.ua/ua/vs_ktss_do_uvagi_advok
ativ/  
Гарантії адвокатської діяльності: досвід окремих країн 
Західної Європи // http://algiz.legal/garantiї-advokatskoї-
diyalnosti-dosvid-okremix-kraїn-zaxidnoї-yevropi/  
Горбань Н.С. Гарантії адвокатської 
діяльності: поняття, генеза, значення // 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&es
rc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwi7u6CsitDvAhVms4sKHSugB0UQF
jAFegQIBxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.irb
is-nbuv.gov.ua%2Fcgi-
bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21
COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DB
N%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD
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%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FChku
p_2018_2_58.pdf&usg=AOvVaw2cIETP30ydh
EPXqj0o96l5  
Заборовський В.В. Деякі практичні проблеми 
реалізації гарантій адвокатської діяльності в 
контексті проведення обшуку відносно 
адвоката. Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія: Право. 
2018. Вип. 50. Т. 2. С. 152-156. // 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2
5484/1/Заборовський%20Деякі%20практичні
%20проблеми%20реалізації%20гарантій%20а
двокатської%20діяльності%20в%20контексті
.pdf  

5 Діджиталізація 
адвокатської 
діяльності 
1. Електронний кабінет 

адвоката: 
функціонал та 
можливості 

2. Формування ордеру 
адвоката в 
електронному 
кабінеті та порядок 
його заповнення 

3. Єдиний реєстр 
адвокатів України: 
порядок внесення 
відомостей 

4. Електронний суд та 
доступ до нього 
адвокатів 

5. Дистанційна участь 
адвоката в судових 
засіданнях 

 

Лекц
ія  
Прак
тичн
е 

Основна література та законодавство: 
Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-
17#Text  

Кабінет адвоката // 
https://unba.org.ua/profile/info  
Положення про ордер на надання правничої 
(правової) допомоги // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2020-11-17-polozhennya-
118_5fe988770c97f.pdf  
Електронний суд // https://id.court.gov.ua  

 
Дoдаткові матеріали:  

Порядок ведення єдиного реєстру адвокатів 
України // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/po
ryadki/2020-09-18-poryadki-
83_5f9aaddbc226c.pdf  
У ВРП обговорили проєкт Положення про 
Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему // 
https://hcj.gov.ua/news/u-vrp-obgovoryly-
proyekt-polozhennya-pro-yedynu-sudovu-
informaciyno-telekomunikaciynu-systemu 
Відеоінструкція ("Відеодопомога") з 
покроковим алгоритмом дій щодо роботи з 
ЄСІТС // https://id.court.gov.ua/ 

2  

6. Участь та організація 
роботи адвоката в 
судовому процесі 
1. «Монополія 

адвокатів» на 
представництво у 
судовому процесі 

2. Документи, що 
підтверджують 
повноваження 
адвоката в 
цивільному, 

Лекц
ія  
Прак
тичн
е 

Основна література та законодавство: 
Цивільний процесуальний кодекс України // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-
15#Text  
Кодекс адміністративного судочинства 
України // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-
15#Text  
Господарський процесуальний кодекс 
України  // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-
12#Text  

2  



адміністративному, 
господарському, 
кримінальному 
процесах, а також у 
провадженні. в 
справах про 
адміністративні 
правопорушення. 

3.  Порядок 
відшкодування 
витрат на правничу 
(правову) допомогу. 
Гонорар адвоката 

4. Участь адвоката у 
цивільному, 
господарському і 
адміністративному 
судочинстві 

5. Адвокат у 
кримінальному 
провадженні 

6. Залучення адвоката 
у справах про 
адміністративні 
правопорушення 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України 
// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-
17#Text  
Кодекс України про адміністративні 
правопорушення // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-
10#Text  
Решота В.В. «Адвокатська монополія» чи 
професійна правнича допомога: проблеми 
представництва в адміністративних справах. 
Адвокатура в умовах сучасних змін: матер. 
міжнар. наук.-практ. конф. (9 жовтня 2020 р.). 
Львів: ННІППІО Національного університету 
«Львівська політехніка». С. 78–82. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  
Положення про ордер на надання правничої 
(правової) допомоги // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pol
ogennya/2020-11-17-polozhennya-
118_5fe988770c97f.pdf  
 

7. Дисциплінарна 
відповідальність 
адвокатів. 
Адвокатська етика. 
Припинення та 
зупинення 
адвокатської 
діяльності 
1. Адвокатська етика: 

основні принципи та 
правове 
регулювання. 

2. Повага до 
адвокатської 
професії. Обов’язки 
адвоката щодо 
дотримання цього 
принципу. Етичні 
засади відносин 
адвоката з 
клієнтами. 
Відносини адвоката 
з судом та іншими 
учасниками судового 
провадження. 

3. Загальні етичні 
засади взаємин між 
адвокатами. 
Допустимі форми 

Лекц
ія  
Прак
т. 

Основна література та законодавство: 
Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-
17#Text  
Правила адвокатської етики // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pr
avila/2019-03-15-pravila-
2019_5cb72d3191e0e.pdf  
Положення про порядок прийняття та 
розгляду скарг щодо неналежної поведінки 
адвоката, яка може мати наслідком його 
дисциплінарну відповідальність // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/po
logennya/2020-06-18-
polozhennya_5f61f242e8c1f.pdf  

Дoдаткові матеріали:  
Дисциплінарна відповідальність адвокатів // 
https://unba.org.ua/disciplinary-responsibility 
Законодавчі положення притягнення адвоката 
до відповідальності // 
https://vkdka.org/informatsiya-dlya-skarzhnikiv/  
Вимоги до оформлення скарги, що подається 
до ВКДКА // https://vkdka.org/vimogi-do-
oformlennya-skargi-scho-podajetsya-do-vkdka-
2019/  
Порядок підвищення кваліфікації адвокатів 
України // 
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/por
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реагування адвоката 
на незаконні або 
неетичні дії іншого 
адвоката. Вимоги до 
рекламування 
адвокатської 
діяльності. 
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