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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

          Дисципліна «Адвокатура України» є обов’язковою компонентою освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) 

рівнем «Право» за спеціальністю 081 «Право». Вона має прикладне спрямування на 

володіння як загальними, так і фаховими знаннями, вміннями та навичками.  

2. Мета та завдання дисципліни. 
          «Адвокатура України» – дисципліна, що вивчає процес виникнення та сучасний 

устрій адвокатури – незалежної самостійної громадської організації професійних юристів, 

яка у встановленому законом порядку виконує важливу суспільну функцію – захист прав 

та законних інтересів громадян і організацій, а також надає їм необхідну правову 

допомогу; напрями та завдання діяльності адвокатури, її взаємодія з іншими 

правоохоронними, громадськими, державними утвореннями. 

Завдання дисципліни: 

1) навчання студентів складанню процесуальних актів, які повинен складати 

адвокат;  

2) підготовці та участь у судових дебатах; 

3) засвоєння студентами основних принципів адвокатської діяльності в Україні, 

змісту адвокатських правовідносин та закономірностей їх розвитку; 

3)  знати та вміти аналізувати норми матеріального та процесуального 

законодавства, застосовувати норми права у практичних ситуаціях;  

4) працювати з договорами, звітністю та іншими документами правового 

характеру. 

 

3. Пререквізити. “Теорія держави і права”, “Цивільне право України”, “Цивільний 

процес”, “Адміністративне право України ”, “Кримінальне право України”, 

“Кримінальний процес”. 

 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання). 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні: 

           Інтегральна компетентність  
       Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів, а також характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, 



його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій.  

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

ФК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

ФК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи.  

ФК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини.  

ФК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного 

права, а також міжнародного приватного права.  

ФК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.  

ФК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, 

а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне 

право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

ФК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання.  

ФК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

ФК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

ФК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності.  

ФК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації.  

ФК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

ФК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 

         Отримуються наступні програмні результати навчання: в ході вивчення курсу 

студенти можуть аналізувати норми усіх галузей права , проводити їх аналіз , 

використовувати при вирішенні правових питань та ситуацій, встановлювати підстави 

виникнення того чи іншого спору та шлях його вирішення по суті. 

ПРН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин.  

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю.  

ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Дослідницькі навички  

ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 



ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.   

ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій.  

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.  

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.  

ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

5. Опис навчальної дисципліни  
Особливе місце в захисті прав i свобод громадян посідає адвокатура України. За 

своєю суттю вона слугує специфічним правовим інститутом, спрямованим на захист прав 

i свобод громадян. Kpiм ,цього, головного завдання, адвокатура допомагає здійсненню 

правосуддя та додержанню законів. 

Проблеми діяльності адвокатури, її місце в суспільстві, професійні права та 

обов'язки адвокатів неодноразово були предметом досліджень багатьох світових та 

вітчизняних вчених i практиків. Однак ,досі icнують значні проблеми та різночитання як у 

нормативному врегулюванні статусу адвокатів у системі юридичних механізмів захисту 

прав та свобод людини, так i у психологічному ставленні суспільства та держави до 

адвокатури в цілому. 

Саме тому, майбутнім юристам потрібно не тільки вивчати законодавчі засади 

функціонування та організації адвокатури в Україні, а й навчатись поважати 

найгуманнішу правозахисну діяльність — працю адвоката. 

Навчальний курс, «Адвокатура України» присвячений вивченню організації та 

функцій адвокатури як в Україні, так i за кордоном. Як навчальна дисципліна цей курс 

грунтується на icтopiї держави та права, загальних положеннях про систему 

правоохоронних, правозахисних та судових органів, нayцi кримінального, цивільного та 

господарського процесів, на практичному досвіді, напрацьованому суддями, прокурорами, 

органами дізнання, слідства, адвокатами. 

Предметом дисципліни є курс icтopiї, організації та функціонування адвокатури, в 

якому розглядаються основні положення про адвокатуру України: походження, 

призначення та історичний генезис адвокатури в ході розвитку людського суспільства, 

поняття, завдання i принципи організації адвокатури в Україні, правовий статус адвоката, 

гарантії ix діяльності, особливості надання правової допомоги адвокатами у кримінальних 

та цивільних справах, консультування юридичних oci6, стандарти професійнoї 

адвокатської діяльності, а також історія загального та судового красномовства, змістi 

процес підготовки та складові частини судової промови, особливості  промови захисника 

у кримінальному судочинстві. 

Навчальна дисципліна «Адвокатура України» є спеціальним начальним курсом. 

Викладається для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» в 

обсязі 60 годин, з яких лекцій 12 год., практичні заняття 12 год., та самостійна робота 36 

год. Форма підсумкового контролю диф.залік. Навчальний курс  розрахований на 

студентів закладів вищої освіти .Він побудований відповідно до вимог Європейської 

Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  



Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарських занять, індивідуальної 

роботи зi студентами та самостійну роботу студентів. 
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5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
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Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття та сутність інституту адвокатури. 

Історія розвитку інституту адвокатури 

  

2 
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Тема 2. Основні принципи організації і діяльності 

адвокатури. Компетенція та дисциплінарна 

відповідальність адвокатів 
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Разом за  ЗМ1:  4 4   12       

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 3. Правовий статус адвоката – захисника у 

кримінальному судочинстві. 

  

2 

 

2 
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Тема 4. Форми участі адвокатів у цивільному та 

господарському процесах. 
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6 

      

Тема 5. Загальні положення щодо участі адвоката в 

адміністративному процесі та виконавчому 

провадженні. 
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Тема 6. Участь адвоката у стадіях перегляду 

судових рішень в апеляційному, касаційному судах 

та конституційному провадженнях. 

 2 2   6       

Разом за ЗМ 2  8 8   24       

Усього годин :  12 12   36       

 

 

 

 



 
5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема: «Поняття та сутність інституту адвокатури. Історія розвитку 

інституту адвокатури» 

1. Визначте соціально-економічні чинники формування та 

розвитку зародків адвокатури в Греції та Римі. 

2. Чим відрізняється адвокатура Риму за часів республіки та за 

часів імперії. 

3. Охарактеризуйте організацію правозахисної діяльності на 

Україні до Судової реформи 1864р. 

4. У чому полягає співвідношення між правовим статусом 

присяжних та приватних повірених. 

5. Дайте загальну характеристику етапів розвитку радянської 

адвокатури. 

6. Визначте роль Спілки адвокатів України в процесі прийняття 

Закону України «про адвокатуру». 

7. Історія кримінального законодавства України. 

 

6 

2.  Тема: «Основні принципи організації і діяльності адвокатури. 

Компетенція та дисциплінарна відповідальність адвокатів» 

1. Яке місце займає адвокатура в системі правових інститутів в 

Україні? 

2. Наведіть доводи на захист визначення адвокатури як 

професійного правозахисного інституту в державі. 

3. Яке практичне наповнення знаходять принципи адвокатської 

діяльності у функціональних обов'язках адвоката? 

4. Сформулюйте алгоритм реєстрації адвокатського об'єднання. 

5. Складіть Статут адвокатського бюро. 

6. Дайте визначення поняття адвоката та охарактеризуйте 

порядок набуття права на зайняття адвокатською діяльністю. 

7. Складіть контракт між адвокатом (або адвокатським 

об'єднанням) і помічником адвоката. 

8. Які види відповідальності адвоката існують та який порядок 

притягнення його до відповідальності? 

9. Надайте загальну характеристику формування та розвитку 

гонорарної практики адвокатів. 

 

6 

3.  Тема: « Правовий статус адвоката-захисника у кримінальному 

судочинстві» 

1. У чому полягає суть принципу забезпечення підозрюваному, 

обвинуваченому, підсудному права на захист та який механізм 

реалізації цього принципу? 

2. Чи можлива колізія в правових позиціях по кримінальній 

справі між адвокатом та підзахисним? Які шляхи вирішення даної 

ситуації? 

3. У чому полягає співвідношення між законністю інтересів, які 

захищає адвокат в кримінальному процесі, та законністю засобів, які 

він при цьому використовує? 

4. Визначте момент прийняття адвокатом захисту по 

кримінальній справі. 

5. Сформулюйте алгоритм вступу адвоката в кримінальний 

6 



процес в якості захисника підозрюваної особи. 

6. Як можна класифікувати права адвоката в кримінальному 

процесі України? 

7. Складіть угоду про надання правової допомоги у 

кримінальній справі. 

4.  Тема : «Форми участі адвокатів у цивільному та господарському 

процессах» 

1. Визначте процесуальний статус адвоката в цивільному 

процесі. 

2. Який порядок підготовки адвоката до ведення цивільної 

справи в суді? 

3. Які права та обов'язки адвоката як представника в цивільному 

процесі визначені нормативно? 

4. Дайте загальну характеристику функцій адвоката при наданні 

правової допомоги в оскарженні судо¬вого рішення по цивільній 

справі. 

5.    Які тактичні прийоми можуть бути використані адвокатом у 

цивільному процесі? 

6 

5.  Тема : «Загальні положення щодо участі адвоката в 

адміністративному процесі» 

1. У чому полягає перевага адвоката перед штатним 

юрисконсультом юридичної особи при наданні правової допомоги?  

2. Що означає правовий супровід підприємницької діяльності?  

3. Які види правової допомоги та в якому порядку можуть бути 

надані адвокатом юридичній особі? 

4. Сформулюйте алгоритм роботи адвоката в процесі 

встановлення, врегулювання та виконання договірних відносин. 

5. Дайте загальну характеристику діяльності адвокатаяк 

представника юридичної особи при вирішенні господарських спорів. 

6. Яка роль адвоката в процесі звернення юридичної особи до 

судових органів У порядку адміністративного судочинства? 

6 

6.  Тема : «Участь адвоката у стадіях перегляду судових рішень в 

апеляційному та касаційному судах та у виконавчому провадженні» 

1.Правовий статус адвоката в апеляційному  провадженні. 

2. Права адвоката та підзахисного у касаційному провадженні. 

3.Правовий статус адвоката у провадженні за винятковими 

обставинами. 

4.Основні питання у провадженні за нововиявленими обставинами. 

6 
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6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове 

опитування, тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні 

роботи. 

Форма підсумкового контролю: диф.залік.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання 

є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

за(залік) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

15 15 17 18 17 18 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 

7. Рекомендована література 
 

Базова: 

        1.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. 

Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.  

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-

62.  

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних 

свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для 

юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.  

4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.  

5. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: 

(офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с. 

 6. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: Закон України від 

05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws /show/про%20адвокатуру%20та%20адвокатську%20діяльність  

7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: Закон України від Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів»: чинне законодавство станом на 30.09.2016 р. (ОФІЦ. 

ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 144 с. – (Закони України). 24 

 8. Закон України « Про безоплатну правову допомогу»: Закон України від 

02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws/show/про%20безоплатну%20правову%20допомогу  

9. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної 

поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 липня 2017 року № 570.  

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



10. Про затвердження Порядку застосування електронних засобів контролю: Наказ 

МВС України від 8 червня 2017 року № 480.  

11.Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ 

Генеральної прокуратури України від 5 квітня 2016 року № 139. 

12.Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, 

затверджений       рішенням РАУ №92 від 08 квітня 2017 року № 92// [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://vkdka.org/reglament-kdkregionu/  

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

безоплатну вторинну правову допомогу: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 2014 р. № 465 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-%D0%BF  

14.Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі за конституційним зверненням громадянина США Глотова 

Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень статей 42, 43 Конституції 

України, Закону України «Про адвокатуру» і статті 13 Закону України «Про 

підприємництво» та визнання неконституційними положень статей 2, 17 Закону України 

«Про адвокатуру» від 1 жовтня 2002 р. № 51-у/2002.  

15.Правила адвокатської етики: затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів 

України 09 червня 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS28627.html  

16.Основні положення про роль адвокатів. Прийняті УПІ Конгресом ООН зі 

запобігання злочинам у серпні 1990 р. 25 

17.Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, 

Прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в 

жовтні 1988 р. 

 18.Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з 

прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р.  

19.Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи 

про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом 

міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р. 

Підручники, навчальні посібники, монографії, автореферати дисертацій, статті:  

20.Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право 

України. – 1998. – №3. – С. 38-40.  

21.Алейников Г. Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. 

Право чи обов’язок? / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 

2. – С. 99-101.  

22.Алейников Г. Принцип змагальності та діяльності адвоката-захисника щодо 

збирання доказів у досудовому слідстві / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і 

право. – 2002. – №1. – С. 87-89.  

23.Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в 

допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – №8. – С. 11-15.          

24.Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. 

– С. 30-32. 28.Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / 

М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.  

25.Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): 

учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: 

Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с. 

26.Організація адвокатури та адвокатська діяльність. Навчальний посібник для 

підготовки до комплексного іспиту. І.В. Назаров, Т.Б. Вільчик, О.М. Овчаренко та ін. 

Харків: Право, 2019. 352 с. 

27.Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним 

кодексом України : практ. посіб. / упоряд.: Ю. І. Руснак.  К. : Центр учб. л-ри, 2013. 352 с  



  

Допоміжна: 

  

1. Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура України: навч. посіб. Київ: Алерта, 

2013. 256 с.  

2. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. Вид. 3-тє, випр. і допов. Київ: 

Алерта, 2014. 624 с.  

3. Адвокатська діяльність та особливості її організації : навч. посіб. / Б. Щур, 

Л. Сопільник, М. Федоров. Львів: Львів. ун-т бізнесу та права, 2011. 280 с. 

4. Конституція України від 28 червня 1996 р. (з останніми змінами і 

доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

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

безоплатну вторинну правову допомогу: постанова Кабінету Міністрів України від 

17 вересня 2014 р. № 465 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/465-2014-%D0%BF 

6. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 

7. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 

затверджено Установчим з’їздом адвокатів України від 17 листопада 2012 р. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0004418-12  

8. Правила адвокатської етики: затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів 

України від 09 червня 2017 року / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17  

9. Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, 

затверджений рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2017 року № 77 / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0077418-13 

  

Інформаційні ресурси 

  

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/  

2. Офіційний веб-сайт Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/  

3. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua/  

4. Офіційний веб-сайт Верховного Суду. URL: http://supreme.court.gov.ua/supreme/ 

5. Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. URL: http://www.ccu.gov.ua  

6. Судова влада України. URL: http://www.court.gov.ua/ 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/465-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://supreme.court.gov.ua/supreme/
http://www.ccu.gov.ua/

