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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – відсутня 

4. Назва дисципліни – Основи адвокатської діяльності 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВД 2.1.29. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – сьомий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– денна – 3/90 

 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 40 

 % від загального обсягу – 44,4 

 лекційні заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 55,6 

 тижневих годин:   
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 аудиторних занять – 2,3 

 самостійної роботи – 2,9 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ВД 2.1.15. Судові системи і 

порівняльне судове право 

ВД 2.1.16. Основи прокурорської 

діяльності 

ВД 2.1.17. Основи кримінального 

процесу 

 2) супутні дисципліни – немає 

 3) наступні дисципліни – немає 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Навчальна дисципліна «Основи адвокатської діяльності» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою «Бакалавр міжнародного права»: 

ПРН-5. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних 

принципів, дотримання прав людини, сприяння вирішенню проблем. 

ПРН-6. Здатність самостійно планувати та здійснювати увесь комплекс 

дій, необхідних для фахового надання юридичної послуги. 

ПРН-15. Уміння готувати проекти необхідних актів в рамках реалізації 

норм міжнародного і національного права відповідно до правового висновку, 

зробленого в різних правових ситуаціях. 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) генезу розвитку адвокатури України;  

1.2) поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури 

України; 

1.3) принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні; 

1.4) етичні засади адвокатської діяльності; 

1.5) умови допуску до професії адвоката; 

1.6) професійні права та обов'язки адвоката; 

1.7) правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні; 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 

словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 
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2.1) орієнтуватись у системі захисту прав та основоположних свобод в 

України;  

2.2) обґрунтовано та мотивовано викладати свої думки; 

2.3) вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів щодо 

організації та діяльності адвокатури. 

2.4) розуміти побудову стратегії та тактики захисту 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) надавати консультації з правових питань;  

3.2) складати проекти основних процесуальних документів, що 

використовуються адвокатом при здійсненні професійних обов’язків.    

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) засвоїти види та форми адвокатської діяльності, Правил адвокатської 

етики, Міжнародних стандартів адвокатської діяльності;  

4.2) засвоєння гарантій діяльності адвокатів в Україні; 

4.3) засвоєння тактики та методики здійснення захисту підозрюваних, 

обвинувачених, засуджених та виправданих; 

4.4) засвоєння тактики та методики  здійснення  адвокатами у судах 

представництва по цивільним, господарським та адміністративним 

справам 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати застосування тієї чи іншої законодавчої норми при 

вирішенні практичних завдань; 

5.2) набути навики виступу у судових дебатах; 

5.3) формулювати питання, які є важливими, виходячи із матеріалів 

конкретного провадження; 

5.4) організовувати (ініціювати) процесуальні дії, пов’язані із надання 

правової оцінки; 

5.5) складати проекти процесуальних документів. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) орієнтуватися в законодавстві про адвокатуру та адвокатську діяльність та 

застосовувати його практично; 

6.2) оцінювати процесуальні документи; 

6.3) встановлювати відповідність процесуальних документів щодо їх 

законності та обгрунтованості; 

6.4) використовувати набуті знання для складання проектів нормативно-

правових актів щодо внесення змін до норм чинного законодавства 

6.5) використовувати набуті знання при складанні проектів процесуальних 

документів 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 
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альтернативності сучасної культури) 

7.1) написання процесуальних документів в різних галузях права; 

7.2) доказово оформляти та обґрунтовувати позицію у справі; 

7.3) визначати правову позицію в кримінальному провадженні; 

7.4) проводити ділову гру – процесуальні дії  з участю адвоката; 

7.5) за результатами проведення судового засідання складати проекти 

відповідних процесуальних документів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Наука про адвокатуру. Історія виникнення та розвитку адвокатури  

  

Поняття та сутність інституту адвокатури в Україні. Предмет курсу 

«Адвокатура». Законодавчі джерела. Система і структура навчальної 

дисципліни. Місце курсу в системі інших юридичних дисциплін. Виникнення 

адвокатури та її розвиток у стародавні часи. Формування професійної 

адвокатури в Україні в період польсько-литовської доби (ХІV-XVI ст.). «Права 

по которым судится малороссийский народ». Литовський статут про новий тип 

захисника “прокуратора або речника”. Судова реформа 1864 р. Присяжні та 

приватні повірені, їх права. Адвокатура України у дореволюційний період 

(1864-1917 рр.). Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917р. - 

грудень 1992р.). Скасування інституту присяжних і приватних повірених. 

Захист в революційних трибуналах. Одержавлення адвокатури. Правові основи 

оформлення інституту адвокатури України.  Положення про адвокатуру УРСР 

1922 р. Створення колегій захисників. Перехід адвокатури на колективні форми 

організації праці (кінець 20-х - середина 30-х років). Організація адвокатури 

України за першим загальносоюзним Положенням про адвокатуру (1936-1941 

рр.). Адвокатура в Україні в період окупації фашистською Німеччиною 

(19411945 рр.). Організація та діяльність адвокатури України в післявоєнний 

період (1945 - середина 70-х років). Положення про юридичні консультації 

колегії адвокатів. Конституційне оформлення правового статусу адвокатури 

(19761985 рр.) Положення про адвокатуру УРСР від 1 жовтня 1980 р. 

Формування правової держави в Україні і необхідність подальшого 

реформування адвокатури. Розширення діяльності захисника в кримінальному 

процесі. Утворення Спілки адвокатів України. Прийняття Закону «Про 

адвокатуру» від 19.12.1992р. Реформування адвокатури в незалежній Україні, 

шляхи її подальшого розвитку. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 15 серпня 2012 року.  

  

Тема 2. Організація сучасної адвокатури України 

  

Адвокатура як недержавний самоврядний інститут. Завдання, принципи та 

засади здійснення адвокатської діяльності; організаційні форми діяльності 

адвокатів. Правове регулювання діяльності адвокатури. Конституція України 
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про право на захист. Поняття «адвокат», «адвокатська діяльність», «адвокатське 

самоврядування» тощо. Вимоги до адвоката, набуття статусу адвоката. Види 

адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвокатів. Адвокатська 

таємниця, її предмет. Гарантії адвокатської діяльності. Оплата праці адвоката та  

його помічника. Безоплатна правова допомога за законодавством України. 

Договір про надання правової допомоги.  Дисциплінарна відповідальність 

адвокатів та її підстави. Дисциплінарні проступки. Види дисциплінарних 

стягнень. Процедура розгляду дисциплінарної справи щодо адвоката. 

Адвокатське самоврядування. Засади та завдання адвокатського 

самоврядування. Організаційні форми адвокатського самоврядування. 

Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування. Міжнародні 

засади адвокатської діяльності. Особливості здійснення в Україні адвокатської 

діяльності адвокатом іноземної держави.  

 

Тема 3. Організація надання безоплатної правової допомоги. 

 

Поняття безоплатної правової допомоги та її види. Принципи державної 

політики у сфері надання безоплатної правової допомоги. Надання безоплатної 

первинної правової допомоги. Система надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Реєстр адвокатів. Стандарти якості надання  

безоплатної вторинної правової допомоги. Адміністрування системою надання 

безоплатної правової допомоги та її фінансування. 

 

Тема 4. Основні положення Правил адвокатської етики 

  

Співвідношення Правил адвокатської етики та чинного законодавства про 

адвокатуру. Тлумачення Правил адвокатської етики. Основні принципи 

адвокатської етики: незалежність, дотримання законності, домінантність 

інтересів клієнтів, неприпустимість представництва клієнтів з суперечливими 

інтересами, конфіденційність, компетентність та добросовісність, чесність і 

порядність, повага до адвокатської професії, культура поведінки,  вимоги до 

рекламування адвокатської діяльності. Відносини адвоката з клієнтами. 

Підстави для надання адвокатами правової допомоги. Інформування клієнта 

щодо правової позиції у справі. Гонорар адвоката. Розірвання договору про 

надання правової допомоги. Етичні аспекти відносин адвоката з недієздатним 

клієнтом, з юридичними особами. Етичні аспекти здійснення захисту за 

дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги або в разі залучення захисника для проведення 

окремої процесуальної дії. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками 

судового провадження. Етичні аспекти відносин адвоката з органами 

досудового розслідування та адміністративної юрисдикції, іншими державними 

органами. Відносини між адвокатами. Дотримання норм адвокатської етики в 

громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката. Адвокатське 

бюро, адвокатське об’єднання як суб’єкти відносин щодо забезпечення 

дотримання правил адвокатської діяльності. Органи адвокатського 
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самоврядування як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання правил 

адвокатської етики. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики.  

 

Тема 5.  Адвокат у кримінальному провадженні  

Процесуальний статус адвоката у кримінальному провадженні та його 

функції за Кримінальним процесуальним кодексом України. Підстави, 

порядок та момент вступу адвоката у кримінальне провадження в якості 

захисника. Обставини, що виключають участь адвоката-захисника у 

кримінальному провадженні. Відмова від захисника та його заміна. Порядок 

тимчасового призначення захисника. Захист на досудовому слідстві: вибір 

позиції захисту, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

Участь адвоката у проведенні слідчих (розшукових) дій. Участь 

адвокатазахисника у судовому розгляді кримінальних справ по першій 

інстанції, його процесуальне становище, права і обов’язки. Підготовка до 

судового засідання.   

Правовий статус захисника під час судового розгляду. Права та обов’язки 

захисника у суді першої інстанції. Захисна промова адвоката – вимоги, 

структура та значення.Загальні положення теорії стратегії і тактики 

адвокатської діяльності. Особливості стратегії і тактики захисту прав 

підозрюваного (обвинуваченого) на окремих етапах кримінального 

провадження. Порядок оскарження рішень суду першої інстанції. Участь 

адвоката-захисника у судовому розгляді кримінальних справ у апеляційному 

провадженні. Участь адвоката-захисника у судовому розгляді кримінальних 

справ у касаційному провадженні. Участь адвоката у перегляді судових 

рішень Верховним судом України.  

 

Тема 6. Адвокат у цивільному процесі 

Правова природа здійснення адвокатом представництва. Права й 

обов’язки адвоката. Обставини, що виключають участь адвоката у 

цивільному судочинстві. Організація діяльності адвоката при підготовці до 

участі в розгляді цивільних справ. Структура та зміст позовної заяви. 

Повноваження адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ. Участь 

адвоката в апеляційному розгляді цивільної справи та оскарженні судових 

рішень у касаційному порядку. Методологічні та практичні проблеми 

складання адвокатом процесуальних документів по цивільним справам. 

Доказова діяльність адвоката-представника у цивільному судочинстві.  

 

Тема 7. Адвокат у господарському та адміністративному судочинстві. 

Адвокат у виконавчому провадженні 

 

Правова регламентація і підстави участі адвоката у господарському 

судочинстві. Організація діяльності адвоката в ході досудового 

врегулювання та вирішення господарських спорів. Повноваження адвоката-
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представника при розгляді господарських справ у суді першої інстанції. 

Участь адвоката у вирішенні господарських спорів при перегляді судових 

рішень вищими судовими інстанціями. Правові підстави та умови участі 

адвоката у адміністративному судочинстві. Повноваження адвоката як 

процесуального представника у адміністративному судочинстві. Участь 

адвоката при розгляді справ у суді першої інстанції. Правова допомога 

адвоката при перегляді судових рішень у вищестоящих судових інстанціях.  

 

Тема 8. Адвокат у Європейському Суді з прав людини 

Принцип захисту прав людини в праві Європейського Союзу. 

Повноваження адвоката при розгляді справ у Європейському Суді з прав 

людини. Особливості доказової діяльності адвоката у Європейському Суді з 

прав людини. Роль адвоката на стадії виконання рішень Європейського Суду 

з прав людини.  

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

  

 4.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 
У

сь
о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Тема 1. Наука про 

адвокатуру. Історія 

виникнення та 

розвитку адвокатури 

8 2    6       

2. Тема 2. Організація 

сучасної адвокатури 

України 

13 4 4   7       

3. Тема 3. Організація 

надання безоплатної 

правової допомоги. 

10 2 2   6       

4. Тема 4.  

Основні положення 

Правил адвокатської 

етики 

11 2 4   7       

5. Тема 5. Адвокат у 

кримінальному 

провадженні. 

Стратегія і тактика 

здійснення захисту. 

10 2 4   6       

6. Тема 6. Адвокат у 

цивільному процесі  
10 2 2   6       
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7. Тема 7. Адвокат у 

господарському та 

адміністративному 

судочинстві. 

Адвокат у 

виконавчому 

провадженні. 

8 2    6       

8. Тема 8. Адвокат у 

Європейському Суді 

з прав людини 

10 4 4   6       

 Всього годин: 90 20 20   50       

 

4.2. Теми семінарських (практичних) занять 

 

Семінарське (практичне) заняття 1-2 

Тема 2. Організація сучасної адвокатури України  

 

1. Завдання, принципи та засади здійснення адвокатської діяльності; 

організаційні форми діяльності адвокатів.  

2. Вимоги до адвоката, набуття статусу адвоката. Види адвокатської 

діяльності.  

3. Професійні права та обов’язки адвокатів. 

4.  Адвокатська таємниця, її предмет. Гарантії адвокатської діяльності.  

5. Оплата праці адвоката та його помічника.  

6. Договір про надання правової допомоги.   

7. Дисциплінарна відповідальність адвокатів та її підстави.  

8. Адвокатське самоврядування. Засади та завдання адвокатського 

самоврядування.  

9. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування.  

10. Особливості здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом 

іноземної держави. 

Семінарське (практичне) заняття 3 

Тема 3. Організація надання безоплатної правової допомоги 

 

1. Поняття безоплатної правової допомоги та її види.  

2. Принципи державної політики у сфері надання безоплатної правової 

допомоги. 

3.  Надання безоплатної первинної правової допомоги.  

4. Система надання безоплатної вторинної правової допомоги. Реєстр 

адвокатів. 

5.  Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

6. Адміністрування системою надання безоплатної правової допомоги та 

її фінансування. 

 

Семінарське (практичне) заняття 4-5 

Тема 4. Основні положення Правил адвокатської етики. 
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1. Співвідношення Правил адвокатської етики та чинного законодавства про 

адвокатуру.  

2. Основні принципи адвокатської етики: незалежність, дотримання 

законності, домінантність інтересів клієнтів, неприпустимість 

представництва клієнтів з суперечливими інтересами, конфіденційність, 

компетентність та добросовісність, чесність і порядність, повага до 

адвокатської професії, культура поведінки,  вимоги до рекламування 

адвокатської діяльності. 

3.  Відносини адвоката з клієнтами.  

4. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження.  

5. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування та 

адміністративної юрисдикції, іншими державними органами.  

6. Відносини між адвокатами.  

7. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики.  

Семінарське (практичне) заняття 6-7 

Тема 4. Адвокат у кримінальному проваденні. Стратегія і тактика 

здійснення захисту. 

 

1. Процесуальний статус адвоката у кримінальному провадженні та його 

функції за Кримінальним процесуальним кодексом України. 

2.  Підстави, порядок та момент вступу адвоката у кримінальне 

провадження в якості захисника.  

3. Обставини, що виключають участь адвоката-захисника у кримінальному 

провадженні. Відмова від захисника та його заміна.  

4. Захист на досудовому слідстві: вибір позиції захисту, ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження.  

5. Участь адвоката у проведенні слідчих (розшукових) дій. Участь адвоката-

захисника у судовому розгляді кримінальних проваджень по першій 

інстанції, його процесуальне становище, права і обов’язки. Підготовка до 

судового засідання.   

6. Правовий статус захисника під час судового розгляду. Права та обов’язки 

захисника у суді першої інстанції. Захисна промова адвоката – вимоги, 

структура та значення.  

7. Загальні положення теорії стратегії і тактики адвокатської діяльності.  

8. Порядок оскарження рішень суду першої інстанції. 

Семінарське (практичне) заняття 8 

Тема 5. Адвокат у цивільному процесі 

1. Правова природа здійснення адвокатом представництва.  

2. Організація діяльності адвоката при підготовці до участі в розгляді 

цивільних справ.  

3. Повноваження адвоката на стадії судового розгляду цивільних 

справ.  

4. Участь адвоката в апеляційному розгляді цивільної справи та 

оскарженні судових рішень у касаційному порядку.  
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5. Методологічні та практичні проблеми складання адвокатом 

процесуальних документів по цивільним справам.  

6. Доказова діяльність адвоката-представника у цивільному 

судочинстві.  

 

Семінарське (практичне) заняття 9-10 

 

Тема 10. Адвокат у Європейському суду з прав людини 

1. Принцип захисту прав людини у Європейському Суді з прав людини.  

2. Повноваження адвоката при розгляді справ у Європейському Суді з 

прав людини.  

3. Особливості доказової діяльності адвоката у Європейському Суді з прав 

людини.  

4. Роль адвоката на стадії виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини. 

4.3  Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі опрацювання 

теоретичних питань до кожної теми навчальної дисципліни. 

Крім того, студенти можуть виконувати науково-дослідні завдання на 

теми, погоджені викладачем. 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- усний виклад змісту теми; 

- роздатковий матеріал (процесуальні документи); 

- мультимедійна презентація. 

- презентація за допомогою QR коду. 

- практична демонстрація роботи адвоката з допомогою юридичних 

інновацій. 

На практичних заняттях застосовуються: 

- інтерактивні методи навчання; 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- складання процесуальних документів; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- проведення ділових ігор. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

таких формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне опитування на практичних заняттях; 

3) вирішення ситуаційних завдань на практичних заняттях; 

4) захист підготовленого звіту з індивідуального завдання; 

5) складання процесуальних документів на практичних заняттях; 

6) написання поточних контрольних робіт. 
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7) робота у міні групах. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку. 

Структура залікового білету включає два теоретичних питання. 

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 
 

  
      
 До 100 балів    
       
        

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
  

        
До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

  

      
До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

 

        
До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

  

        
         

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  
 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні джерела 

7.1.1. Нормативно-правові акти 

 

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

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

2. Кримінальний  процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651 – VI  

– URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17  

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618 – IV. 

URL. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15  

4. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6.11.1991 

р. № 1798-ХІІ .URL : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.13.0  

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012р.  

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.13.0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
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6. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. URL: 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.892.0  

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4.11.1995 р. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

8. Правила адвокатської етики від 17 листопада 2012 р. URL: 

http://vkdka.org/pravil-advokatskoji-etiki/  

9. Положення про раду адвокатів України від 17 листопада 2012 р. URL: 

http://vkdka.org/pravil-advokatskojietiki/  

10. Регламент Ради адвокатів України: Затверджено рішенням Ради адвокатів 

України від 16.02.2013 р. № 75/ URL. http://www.unba.org.ua/akti/  

11. Інструкція з діловодства у регіональних органах адвокатського 

самоврядування: затверджено Наказом Заступника Голови НААУ, Ради 

адвокатів України від 20.06.2013 р. URL. http://www.unba.org.ua/akti/  

12. Положення про Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності: затверджено Радою адвокатів України від 27.07.2013 р. URL: 

http://www.unba.org.ua/akti/  

13. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України: Затверджено рішенням 

Ради адвокатів України від 16.02.2013 р. № 85 URL http://www.unba.org.ua/akti/  

14. Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядок складення 

кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та 

методика оцінювання результатів складення  кваліфікаційного іспиту для 

набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні від 1.06.2013 р. № 

154 (зі змінами від 27.09.2013 р. № 217) URL: http://www.unba.org.ua/akti/  

15. Положення про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 

17.11.2020 р. URL: http://www.unba.org.ua/akti/  

16. Положення про помічника адвоката від 08.09.2018 р. № 140.  URL: 

http://www.unba.org.ua/akti/ 

17. Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону від 

16.02.2013 р. № 77 ). URL: http://www.unba.org.ua/akti/  

 

7.1.2. Література 
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