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Храпенко Олена Олегівна 
доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, к.ю.н., 

доцент 

контактний телефон: 0482636406,  

контактна електронна адреса: kafedra_spo@ukr.net 
 

Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Адвокатура України» - базова і фундаментальна 

навчальна дисципліна. Вивчає організацію та діяльність адвокатури України, 

засади організації та діяльності адвокатури, правовий статус адвоката та його 

складові, правовий статус стажиста та помічника адвоката, функціонування 

системи органів адвокатського самоврядування, здійснення адвокатської діяльності 

перспектив подальшого розвитку інституту адвокатури в контексті судово-правової 

реформи, розвитку законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, 

дотримання міжнародних стандартів здійснення адвокатської діяльності у 

контексті судово-правової, конституційної реформи, розвитку діючого 

законодавства; дотримання міжнародних стандартів; надання знань для більш 

поглибленого вивчення та засвоєння цивільного, кримінального, господарського, 

адміністративного процесуального права та інших правових дисциплін на старших 

курсах. 
 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни у вищих юридичних навчальних 

закладах є  формування системи знань з питань правового регулювання організації 

та діяльності адвокатури, функціонування адвокатське самоврядування, правового 

статусу адвоката, перспектив подальшого розвитку інституту адвокатури в 

контексті судово-правової реформи, розвитку законодавства про адвокатуру  та 

дотримання міжнародних стандартів у цій сфері. 
 

Мова 

викладання 
Українська 

 

mailto:kafedra_spo@ukr.net


Навчальне навантаження 

(форма навчання) 
Лекції, год. Практичні заняття, год. 

Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

 14 18 58 3/90 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

1 

Вміти визначати завдання, основи організації та 

діяльності прокуратури України, обирати комплексну 

методологію та  застосувати сучасні інформаційні 

технології для пошуку, обробки та організації щодо 

правового регулювання діяльності прокуратури 

України.  

Вивчати, аналізувати й оцінювати сучасний стан та 

перспективи реформування прокуратури на основі 

поєднання юридичних знань та внутрішнього 

переконання.  

ПРНК01, 

ПРНА04 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

консультації 

викладача 

2 

Застосовувати фундаментальні галузеві знання, 

демонструвати системні знання щодо норм, як містять 

засади організації та діяльності прокуратури України, 

виявляти прогалини чинного законодавства, вирішувати 

проблеми конкуренції норм, які регулюють діяльність 

прокуратури України. 

ПРНК04 

ПРНК03 

ПРНК08 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання. 

консультації 

викладача 

3 

Вміти аналізувати та орієнтуватись в у системі та 

структурі органів прокуратури України. Розуміти 

історико-політичні аспекти утворення спеціалізованих 

прокуратур. Пояснювати призначення Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та військових прокуратур. 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК06 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

консультації 

викладача 

4 

Знати основні функції прокуратури України. 

Розуміти загальні аспекти підтримання прокурором 

публічного обвинувачення. Знати сутність публічного 

обвинувачення, вміти пояснювати роль прокурора як 

публічного обвинувача у кримінальному судочинстві. 

Демонструвати системні знання щодо підготовки 

прокурора до підтримання публічного обвинувачення. 

Здійснювати аналіз обвинувальної промови прокурора і 

розуміти її значення для призначення покарання судом. 

Здійснювати оперативний та якісний збір, перевірку 

інформації, її належне джерельне оформлення – під час 

підготовки наукових робіт, в тому числі доповідей про 

функції прокуратури України.  

ПРНК07 

ПРНА01   

ПРНП01 

 

 

 

 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання 

5 

Демонструвати системні знання норм Конституції 

України та закону України ―Про прокуратуру‖ щодо 

представництва інтересів держави та громадян у суді. 

Пояснювати колізії у законодавстві, що регулює 

здійснення представницької функції. Розуміти 

проблеми, з якими стикається прокурор під час 

реалізації представництва інтересів держави у суді.  

Вести професійні ділові дискусії щодо переваг та 

недоліків можливості представництва прокурором 

інтересів держави у суді.  

Вміти надавати правову оцінку ситуації при 

вирішенні практичних завдань з теми заняття.  

ПРНК04 

ПРНА02 

ПРНК03   

 

 

 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання 

6 

Розуміти сутність процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до 

закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА04 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 



і розшуковими діями органів правопорядку як функції 

прокуратури. 

Демонструвати вміння виявляти прогалини чинного 

законодавства, вирішувати проблеми конкуренції норм 

при дослідженні прав та обов’язків прокурора під час 

здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням.  

 

 

навчання, 

консультації 

викладача 

7 

Розуміти основне призначення такої функції 

прокуратури, як нагляд прокурора за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян.  

Вміти здійснювати системно-структурний аналіз 

нормативно-правових актів, змін, що до них вносяться, з 

питань нагляду прокурора  

за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

ПРНК03 

ПРНК07 

ПРНА02 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

консультації 

викладача 

 

 

8 

Демонструвати системні знання норм та принципів 

права, що регулюють організацію роботи і управління в 

органах прокуратури. Розуміти повноваження керівника 

органу прокуратури, його права та обов’язки. Знати 

основні накази Генерального прокурора щодо 

організації роботи в органах прокуратури, щодо правил 

здійснення діловодства і роботи з документами у 

прокуратурі.  

Вміти виявляти прогалини чинного законодавства, 

що регулює організацію роботи і управління в органах 

прокуратури, вирішувати проблеми конкуренції норм, 

що регулюють це питання.  

ПРНК04 

ПРНК01 

ПРНК08 

 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

консультації 

викладача 

 

9 

Здійснювати системно-структурний аналіз 

нормативно-правових актів, змін, що до них вносяться, з 

питань кадрового забезпечення органів прокуратури. 

Пояснювати етапи набуття статусу прокурора. Вести 

професійні ділові дискусії з питань прав і обов’язків 

прокурора. Вміти поєднувати теоретичні (наукові) та 

практичні підходи при здійснені прокурорами своїх 

обов’язків в межах реалізації функцій прокуратури.  

Спілкуватись на професійному рівні з дотриманням 

правил етичної культури юриста, володінням фаховою 

лексикою українською та іноземною мовою, включаючи 

усну та письмову комунікацію.  

Знати види дисциплінарних проступків, стадії 

дисциплінарного провадження щодо прокурора. Вміти 

виявляти прогалини чинного законодавства, що регулює 

етику прокурора, вирішувати проблеми конкуренції 

норм. 

ПРНК07 

ПРНК04 

ПРНА02 

ПРНА01 

ПРНА04 

 

 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

консультації 

викладача 

10 

Демонструвати знання щодо систем прокуратури у 

зарубіжних країнах. Знати функції прокуратур у 

зарубіжних країнах. Пояснювати причини утворення 

прокуратур різних держав. Вміти порівнювати 

прокуратури різних держав, виявляти спільні та відмінні 

риси. Знати зміст правового статусу прокурорів у різних 

країнах, їх права, обовʼязки, гарантії діяльності. 

Розуміти проблеми, з якими стикаються прокурори у 

зарубіжних країнах під час реалізації їх функцій. Вміти 

вести наукову дискусію щодо місця прокуратур у 

держаному механізмі зарубіжних країн. Вміти 

пропонувати напрями удосконалення прокуратури 

України, враховуючи зарубіжний досвід.  

ПРНК07 

ПРНК04 

ПРНА02 

ПРНА01 

ПРНА04 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

консультації 

викладача 

 

Зміст навчання 



Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН 

Л/ПЗ/СР, год. 

( форма навчання) 

Тема 1. 
Правові основи організації та діяльності 

адвокатури в Україні 
1, 2, 5 

2/2/8 

Тема 2. Адвокатськесамоврядування 1,2,3,4 4/4/16 

Тема 3. 
Набуття права на заняття адвокатською діяльністю 

в Україні 
1,2,3,4 

2/2/10 

Тема 4. Правовий статус адвоката 1,3,9 2/2/8 

Тема 5. Етиката дисциплінарна відповідальність адвоката 5,6,9 2/4/8 

Тема 6 Адвокатськадіяльність в Україні 1,5,6, 2/4/8 

  Всього 14/18/58 

 

Список 

основної 

літератури 

1.Конституція України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2.   Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. 

№5076-VI. – Голос України.  - 2012. - 14.08.2012. - №148-149. 

3. Про відпустки: Закон Українивід 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/504/96-%E2%F0 

5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення: Закон України від 14.10.14 р. №1702-VII. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 

7. Про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування: положення 

від 4-5.07.2014 р. №75 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unba.org.ua. 

8. Про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами  

безоплатної правової допомоги: положення затверджено Рішенням Ради адвокатів 

України №35 від 17.12.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://document.ua/polozhennja-pro-komisiyu-z-ocinyuvannja-jakosti-povnoti-ta-s-

doc160443.html 

9. Про помічника адвоката: Положення, затверджене рішенням Ради адвокатів 

України від 25 вересня 2015 року № 113 Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2015.09.25-pologennya-113.pdf 

10. Про ревізійну комісію адвокатів регіону: затверджено Рішенням Ради адвокатів 

України №266 від 17.12.2013 р.: положення. [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу:  http://unba.org.ua 

11.Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування у 2018 році: Рішення  Національної асоціації адвокатівУкраїни від 

15 грудня 2018 р. № 283: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://unba.org.ua/assets/uploads/f0d1a295cadf08aaf224_file.pdf 

11. Порядок дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту 

професійних і соціальних прав адвокатів: Затверджено рішенням Ради адвокатів 

України від 27 липня 2013 року № 183 // Офіційний сайт Національної асоціації 

адвокатів України [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту:  

http://uaa.org.ua/uploads2/reformuvannya/Poryadok%201.pdf 

12. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

26 вересня 2001 р. № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 

червня 2015 р. № 439) // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-

%D0%BF 

13. Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів 

матеріалів про адміністративні правопорушення (нова редакція): Затверджено 

рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року №  238 // Офіційний 

сайт Національної асоціації адвокатів України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до сайту:  http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/rishennya/2013.11.19-

rishennya-238.pdf 

14. Порядок підвищення кваліфікації адвокатами Українивід 27.09.2013 р. №219 (з 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%E2%F0
%20Про%20внески%20на%20забезпечення%20реалізації%20адвокатського%20самоврядування:%20положення%20від%204-5.07.2014%20р.
%20Про%20внески%20на%20забезпечення%20реалізації%20адвокатського%20самоврядування:%20положення%20від%204-5.07.2014%20р.
http://unba.org.ua/
http://unba.org.ua/
http://uaa.org.ua/uploads2/reformuvannya/Poryadok%201.pdf
http://unba.org.ua/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB/%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf


наступними змінами від 13 червня 2016 року). -  [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://unba.org.ua. 

15. Порядок подання органами адвокатського самоврядування статистичної звітності 

про результати діяльності: Затверджено рішенням Ради адвокатівУкраїнивід 4 липня 

2015 року № 79 Офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/poryadki/2015.07.04-poryadok-79.pdf 

16. Правила адвокатської етики: затверджені Звітно-виборчним зїздом адвокатів 9 

червня 2017 р. // Національна асоціація адвокатівУкраїни: офіц. веб-портал. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://unba.org.ua/assets/uploads/8354a317c5dd15913f18_file.pdf. 

17. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини [Електронний 

ресурс]: Указ Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015 // Верховна Рада 

України: офіц. веб-портал. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/501/2015. 

18.  Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 р. 

№276/2015. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua  

19. Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: затверджено 

Рішенням адвокатів України №77 від 16.02.2013 р. (зі змінами від 08 квітня 2017 

року). - [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://vkdka.org/wp-

content/uploads/2014/01/2017-04-08-reglament-KDK-regionu-92.pdf  

20. Регламент конференції адвокатів міста Києва: затверджено Рішенням Ради 

адвокатів України №155 від 11.06.2016 р.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://unba.org.ua/assets/uploads/news/anonsi/2016-07-18.reglament.pdf 

21. Регламент Ради адвокатів регіону: затверджено Рішенням Ради адвокатів України 

№178 від 25.10.2014 р. (зі змінами від 13 квітня 2016 року). -  [Електронний ресурс]. 

— Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/reglamenti/2016-04-23-

reglamenti-109_57359bc5dee26.pdf  

22. Рішення Ради адвокатів України №79 від 04.07.2015 р. «Про затвердження 

порядку фінансової звітності органів адвокатського самоврядування». [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/rishennya/2015.07.04-rishennya-79.pdf 

23. Про порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України:  Рішення Ради 

адвокатівУкраїни №76 від  17 грудня 2012 року ( зі змінами від 25 липня 2018 року). 

-  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2018-07-25-poryadki-

109_5b597b1f8c28b.pdf  

24. Про деякі питання обліку розрахунків між органами адвокатського 

самоврядування: Рішення Ради адвокатівУкраїни №8 від 28.02.2014 р. -  

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unba.org.ua. 

25. Про затвердження  роз’яснення щодо належності до адвокатської таємниці будь-

якої інформації, яка стала відома адвокату під час здійснення ним представництва 

інтересів клієнта, та щодо права на розголошення такої інформації без згоди клієнта: 

Рішення Ради адвокатів України від 04-05.07.2014 р. №59 – Вісник Національної 

асоціації адвокатів України. – 2014. - №4/5 (5). – С.11. 

26. Статут Національної асоціації адвокатів України: затверджений рішенням 

Установчого зїзду адвокатів україни від 17 листопада 2012 року [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-

dokumenty/statut_naau.pdf 

базова: 
1. Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): 

Підручник у двох книгах/за заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я.Фурси та к.ю.н., 

доцента Бакаянової Н.М. - 2-ге вид.доповн.і перероб. - К.: Алерата, 2016. 

- 864 с. 

2. Адвокатура України :підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська ; 

рец.: Ю. П. Аленін (НУ "ОЮА") та ін., Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ 

:ЮрінкомІнтер, 2014. -368 с. 

3. Адвокатура: підручник: рекомендовано МОН України / Д. П. 

Фіолевський. 3-тє вид., випр. і доповн. Київ :Алерта, 2014. - 625 с. 

http://unba.org.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
http://vkdka.org/wp-content/uploads/2014/01/2017-04-08-reglament-KDK-regionu-92.pdf
http://vkdka.org/wp-content/uploads/2014/01/2017-04-08-reglament-KDK-regionu-92.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/anonsi/2016-07-18.reglament.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/
http://unba.org.ua/assets/uploads/
http://unba.org.ua/
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_naau.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_naau.pdf


4. Адвокатура України: історія і сучасність: матеріали Всеукраїнського 

круглого столу. – Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка. - 2013. – 153 с. 

5. Адвокатура України: кваліфікаційний  адвокатський іспит. Проходження 

стажування. Адвокатська діяльність: практ. посібник / упоряд. А. В. 

Григоренко. Київ : Центр учбов. л-ри, 2015. 200 с.   

6. Адвокатура України: історія і сучасність: матеріали Всеукраїнського 

круглого столу. – Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка.- 2013. – 153 с. 

7. Біцай А. В. Участь адвоката в медіації: монографія / А.В. Біцай; за заг. 

Ред. Д.ю.н. проф. О.Г. Яновської . – К.: Алерта . 2017. – 260с. 

8. Тертишник  В.М.Правнича допомога  та захист у кримінальному 

процесі: Підручник / за заг. Ред. Д. ю. н., академіка НАН України 

Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта. 2018. 480с. 
9. Аракелян М. Р. Правозахисна діяльність адвокатури: теоретико-правовий 

ракурс : монографія / М. Р. Аракелян ; НУ "ОЮА", рец.: Н. М. Бакаянова, 

С. В. Бобровник, Л. І. Заморська.  - Одеса : Фенікс, 2018.  - 384 с.  

10. Адвокатура України :підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська. - 

Київ: Юрінком Інтер, 2014. -368 с. 

11. Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): 

Підручник у двох книгах/за заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я.Фурси та к.ю.н., 

доцента Бакаянової Н.М. - 2-ге вид.доповн.і перероб. - К.: Алерата, 2016. 

- 864 с. 

12. Анікіна Н. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю за новим 

Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" / Н. Анікіна 

// Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2014. - Вип. 60. - С. 

285-290. 

13. Бакаянова Н. М. Функціональні та організаційні основи адвокатури 

України :дис. … д-ра юрид. наук ; 12.00.10 / Бакаянова Нана Мезенівна. – 

Одеса, 2017. – 487 с. 

14. Бакаянова, Н. Конституційно-правоверегулювання діяльності адвокатури 

у нових реаліях суспільного життя / Нана Бакаянова //  ПравоУкраїни* : 

Юрид. журн.  -  2019.  -  № 12.  - С. 131-145. 

15. Бакаянова, Н. Перспективи розвитку прокуратури України у світлі 

законодавчих змін / Нана Бакаянова, Олексій Свида //  ПравоУкраїни* : 

Юрид. журн.  -  2019.  -  № 11.  - С. 316-333. 

16. Бакаянова Н.М. Вдосконалення правового регулювання порядку 

складення присяги адвоката України. - Правові та інституційні механізми 

забезпечення сталого розвитку України: Матеріалиміжн. наук.-практ. 

конф. – 15-16травня 2015 р., м. Одеса. – У 2 т. – Т.2. – С.122-124. 

17. Бакаянова Н.М. Основи адвокатури України: функціональні та 

організаційні аспекти / Н.М. Бакаянова. – Одеса: Юридична  література, 

2017. – 357 с. 

18. Бакаянова Н.М. Перспективи розвитку інституту стажування за 

законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність. – Юридичний 

вісник. - №4. – 2013. – С. 59-63.  

19. Бакаянова Н.М. Про сплату щорічних внесків адвокатами України. – 

Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: Матер. всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Кривій Ріг, 22-23травня, 2015 р. – Кривій Ріг: ДВНЗ 

«Криворізький національний університет», 2015. – С. 177-179. 

20. БакаяноваН.М. Розвиток основних напрямків діяльності Національної 

Асоціації адвокатів України. – «Верховенство права та правова держава»: 

Мат. міжн. наук.-практ. конф. - м. Ужгород, 16-17жовтня, 2015. 

 

21. Бакаянова Н.М. Фінансування органів адвокатського самоврядування у 

світлі українського та міжнародного досвіду. - Альманах міжнародного 

права. – Вип.8. – Одеса, 2015. – С. 65-72.  

22. Бірюкова А М. Адвокатура України в умовах глобалізації [Текст] 

:монографія / А. М. Бірюкова ; Акад. Адвокатури України. - Київ 

:Правоваєдність : Алерта, 2018. - 423 с. 

23. Бірюкова А.М. Міжнародні стандарти правового статусу адвокатури і 

адвоката як орієнтир для розвитку законодавчої моделі України. Вісник 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&R21DBN=1&R21DBN=2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Академії адвокатури України. 2017. № 2. Том 14. С. 89–97 

24. Бірюкова А.М. Іноземний досвід організації адвокатури: аналіз 

особливостей та оцінка перспектив його застосування в Україні. Часопис 

Академії адвокатури України. 2016. № 4. URL: 

http://nbuv.gov.ua/ejournals/ Chaau/2016-4/16bamnds.pdf63 

25. Бірюкова А. М. До питання визначення поняття «адвокат» у світлі 

інтеграційних процесів суспільного розвитку. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. № 51. 

Том 2. С. 138–142 

26. Біцай А. В. Участь адвоката в медіації :монографія / А. В. Біцай. - К. 

:Алерта, 2017. - 260 с. 

27. Варфоломеєва Т.В. Впровадження міжнародних правил адвокатської 

етики в Україні. – Вісник Академії адвокатури України. – Вип.1(14). - 

2009. - С.7-20. 

28. Вереша Р. В. Кваліфікаційний адвокатський іспит :навч.-практ. посіб. / Р. 

В. Вереша, М. В. Павленчик. - К. :Алерта, 2018. - 458 с. 

29. Гвоздій В. Маркетинг адвокатської діяльності. – Вісник Національної 

асоціації адвокатів України. – 2014. -№8. –С.24-26. 

30. Добрянський С. Особливості формування моральної культури юриста у 

сучасних умовах. – Вісник Львівського університету. – 2009. – Вип.49. – 

С.14-19. 

31. Задоя І. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні: 

вимоги до осіб / І. Задоя // Юридичний вісник. - 2014. - № 5. - С. 146-151.  

32. Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: 

принципи та система. - Київ: Інтерсерівс, 2017. - 800 с. 

33. Іванцова А.В. Ознаки та загальні риси адвокатського самоврядування. – 

Часопис Академії адвокатури. – 2010. - №4 (9). – С.1-4. 

34. Історія адвокатури у запитаннях та відповідях, ілюстраціях та 

фотографіях: навч.посіб. / Н.М.Бакаянова, О.О.Храпенко. -  Одеса: 

Юридична література, 2016. - 216 с. 

35. Коваль К. Стратегія розвитку адвокатури України. - Юридична газета. - 

№24-25 (418-419). - 30 вересня 2014. - С.1- 4. 

36. Правила адвокатської етики :офіц. текст. - К. :Алерта, 2018. - 32 с. 

37. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, 

адвоката та слідчого судді) : наук.-практ. посіб. / [За заг. ред. М. А. 

Погорецького та О. П. Кучинської]. - К. :Алерта, 2018. - 254 с. 

38. Сафулько С.Ф. Адвокатура в рішеннях українських судів. – К.: Ін-Юре. – 

2008. 

39. Свида О. Г. Проблеми вдосконалення законодавства із захисту 

соціальних прав адвоката / О. Г. Свида // Правові та інституційні 

механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах 

євроінтеграції : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20 

трав. 2016 р.) .2016. : Т. 2 . 2016 . - 712 с. - С. 126-127. 

40. Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів 

організації та діяльності адвокатури у державах ЄС. – Право України. – 

2012. - №1-2. – С. 375-379. 

41. Скрябін О.М. Використання поліграфа при професійно-психологічному 

відборі адвокатів України / О.М.Скрябін // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Юридичні науки». -  2015. – Випуск 2. – 

Том 3. – С.110-114. 

42. Тофтул М.Г. Етика. – Навч. посібн. – К.:Видавничий центр «Академія». – 

2005. 

43. Удалова Л.Д. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката 

:монографія / Л. Д. Удалова, С. Л. Савицька. Київ : КНТ, 2014. –  171 с. 

44. Фіолевський, Д.П. Адвокатура :підручник : рекомендовано МОН України 

/ Д. П. Фіолевський. 3-тє вид., випр. і доповн. Київ :Алерта, 2014. - 625 с. 

45. Храпенко О.О. Адвокатура Одеси та Одеської області: історичні нариси : 

монографія / Й. Л. Бронз, Н. М. Бакаянова та ін. Національний 

університет «Одеська юридична академія». Національна асоціація 

адвокатів України. Рада адвокатів Одеської області. Одеса : Фенікс, 2020. 



С. 293-311, 434-506. 

46. Храпенко О.О. Організаційно-правовий статус Одеської обласної колегії 

адвокатів на початку 70-х років. Наука онлайн: Міжнародний 

електронний науковий журнал. 2020. №12. URL: https://nauka-

online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/12/organizatsijno-pravovij-

status-odeskoyi-oblasnoyi-kolegiyi-advokativ-na-pochatku-70-h-rokiv/ 

47. Храпенко О.О. Щодо удосконалення інституту адвокатури. «Наука та 

суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову 

еру» (з нагоди 30-ти річчя проголошення незалежності України та 25-ти 

річчя прийняття Конституції України): матеріали міжнародної науково-

практичної конференції.(Одеса, 21 травня 2021 року). 

48. Храпенко О.О. Щодо удосконалення державної антикорупційної політики 

в Україні. Антикорупційні органи: проблеми становлення, розвитку та 

взаємодії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(Одеса, 9 квітня 2021 р.).С. 47-49. 

49. Храпенко О.О. Проблемні питання розробки законодавства про 

адвокатуру на початку 90-х років//Наука онлайн: Міжнародний 

електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-

online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/6/9-6/ 

 

 
 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

При підготовці до семінарських занять та написанні самостійних робіт, 

письмових завдань тощо, студенти повинні дотримуватись вимог академічної 

доброчесності 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  32 

 лекційні заняття, год. 14 

 практичні заняття, год. 18 

 лабораторні заняття, год 0 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 58 

 контрольні роботи, год. 0 

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 0 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 58 

Екзамен + 

Залік - 
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