




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Українська
2020-2022 2020-2022

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
08 Право
(шифр і назва)

Вид дисципліни
Обов’язковаСпеціальність

081 Право

Модулів – 1

Освітня програма
081 Право
(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 2

Семестр

Загальна кількість годин – 
120

3 3

Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
здобувача – 16

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський) 

18 8

Практичні, семінарські

22 8
Лабораторні

Самостійна робота
80 104

Індивідуальні завдання:
0 год.

Вид контролю:
іспит іспит



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання адвокатської діяльності»
є  орієнтування  студентів  на  потреби  політико-правової  практики  держави,  підготовка
кваліфікаційних  фахівців,  які  б  могли  успішно  працювати  в  умовах  всебічного  оновлення
суспільного  життя,  формування  системи  теоретичних  знань  і  практичних  навичок  щодо
організації роботи адвокатури, професійної правосвідомості та правової культури, стимулювання
активної  правової  позиції,  спираючись  на  основні  завдання  адвокатури,  а  саме  -  надання
кваліфікованої юридичної допомоги.

Основними  завданнями  вивчення  навчальної  дисципліни  «Правове  регулювання
адвокатської діяльності» є: аналіз виникнення та розвитку адвокатури; вивчення законодавчої
бази, що є підґрунтям діяльності адвокатури в Україні; розкриття питань специфіки адвокатської
діяльності  у  Конституційному  Суді  України,  кримінальному,  цивільному,  господарському,
адміністративному  процесах;  вивчення  основних  етичних  правил  поведінки  адвоката;
дослідження  існуючих  правових  систем  адвокатури;  навчити  складати  процесуальні  акти,  які
готує адвокат при розгляді справ в різних інстанціях.

Міждисциплінарні зв’язки: цивільне право України, сімейне право України, господарське
право України, кримінальний, цивільний, господарський та адміністративний процеси та інші.

У результаті вивчення  навчальної  дисципліни  відповідно  до   освітньої  програми
формуються програмні компетентності:

ІК. Здатність розв’язувати задачі  дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права. 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК8.  Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших  професійних  груп  різного  рівня  (з

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності. 
СК3.  Здатність  аналізувати  та  оцінювати  вплив  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод,  а  також  практики  Європейського  суду  з  прав  людини  на  розвиток
правової системи та правозастосування в Україні. 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну
аргументацію. 

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур
судочинства в Україні. 

СК8.  Здатність  застосовувати  медіацію  та  інші  правові  інструменти  альтернативного
позасудового розгляду та вирішення правових спорів. 

СК9.  Здатність  застосовувати  міждисциплінарний  підхід  в  оцінці  правових  явищ  та
правозастосовній діяльності. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та
функціонального  тлумачення  норм  права,  а  також  розуміння  особливостей  практики  їх
застосування. 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та
інтересів клієнтів. 

СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати  етичні  стандарти  правничої  діяльності,
стандарти професійної незалежності та відповідальності правника. 

СК13.  Здатність  доносити  до фахівців  і  нефахівців  у сфері  права інформацію,  ідеї,  зміст
проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією. 



СК14. Здатність  самостійно готувати проекти нормативно-правових актів,  обґрунтовувати
суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні
відносини. 

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги
щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

3. Передумови вивчення дисципліни

Навчальні  дисципліни  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти.  Сертифікат  про
складання ЄФВВ.

4. Результати навчання за дисципліною

У результаті  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають досягнути  таких
програмових результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння
меж та механізмів їх правового регулювання. 

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями,
принципами та професійними етичними стандартами. 

ПРН 3.  Проводити збір,  інтегрований аналіз  та  узагальнення матеріалів  з  різних джерел,
включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші,
та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

ПРН  6.  Обґрунтовано  формулювати  свою правову  позицію,  вміти  опонувати,  оцінювати
докази та наводити переконливі аргументи. 

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти
їх розв’язання. 

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати
та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

ПРН 9.  Генерувати  нові  ідеї  та  використовувати  сучасні  технології  у  наданні  правничих
послуг. 

ПРН  10.  Аналізувати  взаємодію  міжнародного  права  та  міжнародно-правових  систем  з
правовою  системою  України  на  основі  усвідомлення  основних  сучасних  правових  доктрин,
цінностей та принципів функціонування права. 

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових
систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи
та Європейського Союзу. 

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. 
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. 
ПРН  16.  Брати  продуктивну  участь  у  розробці  проектів  нормативно-правових  актів,

обґрунтовувати  суспільну  обумовленість  їх  прийняття,  прогнозувати  результати  їх  впливу  на
відповідні суспільні відносини. 

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у
різних сферах професійної діяльності. 

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток адвокатури
Тема 1. Виникнення та розвиток адвокатури. 
Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини. Організація правової допомоги

на нижчих ступенях розвитку людського суспільства.  Адвокатура Греції  та Риму: походження,

3



розвиток та особливості. Адвокатура в період середньовіччя. Адвокатура у ХVІ-ХІХ століттях.І-ХІХ століттях.
Значення адвокатури.

Тема 2. Розвиток адвокатури в Україні у дореволюційний період.
Судове  представництво  як  початок  української  адвокатури.  Історичний  шлях  розвитку

адвокатури в Україні за часів Київської Русі та під час знаходження України під владою Великого
князівства  Литовського.  «Права,  по  которым  судится  малороссийский  народ».  Адвокатура  й
судова реформа 60-х років ХІХ ст.

Тема 3. Особливості організації адвокатури в Україні у післяреволюційний період (1917
рік – кін. ХХ ст.).

Становлення адвокатури в Україні в період 1917–1921 років. Колективні форми організації
праці  в  адвокатурі  кінця  20-х  –  середини  30-х  років.  Положення  про  адвокатуру  1939  року.
Адвокатура  в  Україні  в  період  окупації  1941–1944  років.  Особливості  організації  адвокатури
України  в  післявоєнний  період.  Адвокатура  в  період  формування  правової  держави.  Сутність
адвокатури.

Тема 4. Світові стандарти функціонування адвокатури.
Загальні засади організації та діяльності світової адвокатури. Принципи організації світової

адвокатури.  Принципи  діяльності  світової  адвокатури.  Юридична  природа  (обов’язковість)
світових стандартів адвокатури.

Змістовий модуль 2. Адвокатура за часів незалежності України 
Тема 5. Організація сучасної адвокатури в Україні.
Поняття  адвокатури  України.  Принципи  та  засади  здійснення  адвокатської  діяльності.

Індивідуальна  практика  адвоката.  Адвокатське  бюро  та  адвокатське  об’єднання.  Професійні  та
соціальні права адвоката, його обов’язки. Адвокатська таємниця. Гарантії адвокатської діяльності.
Методичні  основи  організації  роботи  адвоката.  Методичні  питання  оплати  праці  адвокатів.
Дисциплінарна відповідальність адвоката. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською
діяльністю

Тема 6. Організація адвокатського самоврядування в Україні.
Поняття  та  особливості  адвокатського  самоврядування.  Завдання  адвокатського

самоврядування  в  Україні.  Принципи  адвокатського  самоврядування.  Організаційні  форми
адвокатського  самоврядування  в  Україні.  Система  органів  адвокатського  самоврядування.
Обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування. Відповідальність за невиконання
рішень  органів  адвокатського  самоврядування.  Фінансове  забезпечення  органів  адвокатського
самоврядування.

Змістовний модуль 3. Участь адвоката у суді
Тема 7. Організація роботи адвоката у кримінальному процесі.
Правові підстави участі адвоката в кримінальному процесі. Роль адвоката на різних стадіях

кримінального  провадження.  Принцип  забезпечення  підозрюваному,  обвинуваченому  та
підсудному права на захист. Процесуальна самостійність та незалежність захисника. Обов’язкова
участь захисника. Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі. Колізія позицій.

Тема 8.  Організація  роботи адвоката  у  цивільному  процесі.  Діяльність  адвоката як
процесуального представника під час перегляду судових рішень.

Адвокат  як  учасник  цивільного  процесу.  Документи,  що  посвідчують  повноваження
адвоката  у  суді.  Повноваження  адвоката  як  учасника  цивільного  процесу.  Повноваження
представника  в  стадії  апеляційного  та  касаційного  оскарження.  Процесуальне  представництво
адвоката в стадії судового виконання.

Тема 9. Специфіка надання правової допомоги юридичним особам. Участь адвоката в
адміністративному судочинстві. Організація роботи адвоката у конституційному процесі.

Адвокат як юрисконсульт в роботі юридичних осіб.  Види правової допомоги юридичним
особам. Особливості здійснення захисту інтересів юридичних осіб у господарських судах.

Тема 10. Участь адвоката в адміністративному судочинстві. 
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Специфіка участі адвоката в адміністративному судочинстві. Особливості правового статусу
сторін в адміністративному процесі. Порядок звернення до адміністративного суду та відкриття
провадження  в  адміністративній  справі.  Особливості  провадження  в  окремих  категоріях
адміністративних справ.

Тема 11. Організація роботи адвоката у конституційному процесі.
Конституційне  судочинство.  Особливості  конституційного  судочинства  та  специфіка

діяльності  адвоката.  Адвокат  як  представник  сторони  у  конституційному  процесі.  Права  та
обов’язки  адвоката  як  представника  у  конституційному  процесі.  Підстави  звернення  до
Конституційного Суду України.

4. Структура навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин.

Назви модулів і тем Кількість годин

денна форма Заочна форма
усього у тому числі усьог

о
у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток адвокатури 

Тема 1. Виникнення та
розвиток  адвокатури.

7 1 1 5 10

Тема 2. Розвиток
адвокатури в Україні у

дореволюційний період.

7 1 1 5 2 10

Тема 3. Особливості
організації адвокатури в

Україні у
післяреволюційний
період (1917 рік –

кін. ХХ ст.).

7 1 1 5 2 10

Тема 4. Світові стандарти
функціонування

адвокатури

7 1 1 5 10

Разом за змістовим
модулем 1

28 4 4 20
44 2 2 40

Змістовий модуль 2. Адвокатура за часів незалежності України

Тема 5. Організація
сучасної адвокатури в

Україні.

29 6 8 15 2 10

Тема 6. Організація
адвокатського

самоврядування в
Україні.

19 2 2 15 2 10

Разом за змістовим
модулем 2

48 8 10 30 24 2 22 20

Змістовний модуль 3. Участь адвоката у суді
Тема 7. Організація роботи
адвоката у кримінальному

процесі.

9 2 2 5 2 10
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Тема 8. Організація роботи
адвоката у цивільному

процесі. Діяльність
адвоката як

процесуального
представника під час

перегляду судових рішень.

9 2 2 5 2 5

Тема 9. Специфіка надання
правової допомоги
юридичним особам.

8 1 2 5 8 2 5

Тема 10. Участь адвоката в
адміністративному

судочинстві.

7 1 1 5 7 2 10

Тема 11. Організація
роботи адвоката у

конституційному процесі.

11 1 10 11 14

Разом за змістовим
модулем 3

44 6 8 30 52 4 4 44

Усього годин 120 18 22 80 120 8 8 104

7. Самостійна робота
Написання індивідуальних науково-дослідних робіт

1. Перспективи розвитку адвокатури в Україні.
2. Особливості розвитку адвокатури в Англії.
3. Особливості розвитку адвокатури у Німеччині.
4. Особливості розвитку адвокатури у Франції.
5. Особливості розвитку адвокатури в США.
6. «Права, по которым судится малороссийский народ».
7. Імплементація міжнародно-правових засад діяльності адвокатури до національного

законодавства.
8. Організаційні форми діяльності адвокатури на різних етапах її розвитку.
9.  Безкоштовна  правова  допомога  за  законодавством  України  та  міжнародними

документами.
10. Етика помічника адвоката.
11. Нормативно-правове закріплення гарантій адвокатської діяльності.
12. Презумпція невинності підозрюваного, обвинуваченого та підсудного.
13. Адвокат – представник потерпілого на різних етапах цивільного процесу.
14. Судові промови адвокатів.
15. Участь адвоката у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення.
16. Конституційний статус і завдання адвокатури України.
17. Гарантії незалежності адвокатської діяльності: проблеми забезпечення.
18. Принцип конфіденційності – один з основних принципів діяльності адвокатури.
19. Адвокатська етика.
20. Оплата праці адвоката (гонорарна практика): зарубіжний досвід.
21. Право адвокатів на об’єднання у спілки та асоціації.
22.  Чи  потребує  вдосконалення  Закон  України  «Про  адвокатуру  та  адвокатську

діяльність» від 5 липня 2012 року?
23. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури: завдання і повноваження.
24.  Вища  кваліфікаційно-дисциплінарна  комісія  адвокатури:  завдання  і

повноваження.
25. Участь адвоката у конституційному судочинстві.
26. Дисциплінарна відповідальність адвокатів та припинення адвокатської діяльності.
27. Роль адвоката у сфері недержавного страхування.
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8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 
од

ин
иц

ю

Модуль 1 Модуль2 Модуль3

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
ни

ць

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
ни

ць

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
ни

ць

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

Відвідування лекцій 4,5 2 0,5 4 0,5 3 0,5

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 5,5 2 0,5 5 0,5 4 0,5

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 25 2 7 5 10 4 8

Виконання завдань для 

самостійної роботи
16 1 16

Виконання модульної роботи 9 1 2 1 4 1 3

Р
а
з
о
м

60

Максимальна кількість балів 60

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної 
співбесіди з тематики модуля.

Максимальна кількість балів: 3 бали.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Іспит
Форма проведення: усна. 
Тривалість проведення: 2 години.
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 
навчання навчальної дисципліни.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
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1.  Організація  правової  допомоги  на  нижчих  ступенях  розвитку  людського
суспільства?

2. Адвокатура Греції: походження, розвиток та особливості.
3. Організація адвокатури Риму в республіканський період.

4. Організація адвокатури Риму за часів імперії.
5. Формування адвокатури в період середньовіччя.
6. Розвиток адвокатури у Новий час (ХVІ-ХІХ століттях.І-ХІХ ст.).
7. Особливості адвокатури в Україні за часів Київської Русі.
8.  Формування  адвокатури  під  час  знаходження  України  під  владою  Великого

князівства Литовського.
9. Розвиток адвокатури в Україні у період 1864-1917 рр.
10. Особливості правового статусу присяжних повірених.
11. Статус приватних повірених.
12. Організація захисту і судового представництва в післяреволюційні роки.
13. Адвокатура України як недержавний самоврядний інститут.
14. Місце адвокатури в юридичному механізмі захисту прав людини.
15. Порядок оплати праці адвокатів в різні періоди існування адвокатури в Україні.
16. Міжнародно-правові акти, що покликані регламентувати діяльність адвокатури.
17. Принципи організації та здійснення адвокатської діяльності в Україні.
18. Вимоги, які ставляться до осіб, які бажають стати адвокатом України.
19. Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту та його складання.
20. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально.
21. Адвокатське бюро: поняття та сутність.
22. Адвокатське об’єднання: поняття, сутність та порядок створення.
23. Професійні та соціальні права адвоката.
24. Обов’язки, що покладені на адвоката.
25. Правові гарантії адвокатської діяльності.
26. Види адвокатської діяльності.
27. Адвокатський запит: поняття, сутність.
28. Підстави для здійснення адвокатської діяльності.
29. Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги.
30. Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги.
31. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.
32. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
33. Дисциплінарна відповідальність адвоката: умови, підстави, види.
34. Стадії дисциплінарного провадження проти адвоката.
35. Адвокатська таємниця: поняття, сутність.
36. Адвокатське самоврядування: засади, завдання.
37. Правовий статус помічника адвоката.
38. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
39.  Безкоштовна  правова  допомога  за  законодавством  України  та  міжнародними

документами.
40. Конституція  України  про  принципи  забезпечення  підозрюваному,

обвинуваченому, підсудному права на захист, презумпції не винуватості і змагальності.
41. Способи залучення адвоката як захисника до участі в справі.
42. В  яких  випадках  відмова  від  захисника  не  може  бути  прийнята  особою,  яка

проводить дізнання, слідчим, слідчим суддею чи судом.
43. Права та обов’язки захисника.
44.  Дії  захисника  за  наявності  колізії  у  питанні  про  винність  чи  невинність

підзахисного.
45. Які можливості надає закон адвокату для збирання, дослідження і оцінки доказів?
46. Як регулюється питання про заявлення клопотань адвокатом?
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47. Які права по оскарженню дій і рішень слідчих органів, прокурора, слідчого судді і
суду має адвокат?

48. Які права має адвокат на етапі закінчення досудового слідстві.
49. Яке значення має захисна промова адвоката і який її зміст?
50. Як  розглядаються  та  вирішуються  зауваження  адвоката  на  протокол  судового

засідання?
51. Чи може адвокат оскаржити вирок суду всупереч волі підзахисного?
52. Які  права  та  обов’язки  має  адвокат  як  представник  потерпілого,  цивільного

позивача та цивільного відповідача?
53. Повноваження адвокат при веденні цивільних справ у суді першої інстанції.
54.  Участь  адвокат  під  час  ведення  цивільних  справ  у  стадіях  апеляційного  та

касаційного провадження.
55. Участь  адвоката  у  перегляді  судових  рішень  у  зв’язку  з  винятковими  та

нововиявленими обставинами.
56. Повноваження адвоката в стадії судового виконання.
57. Правовий статус адвоката у господарському процесі.
58. Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання

господарських спорів.
59. Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві.
60. Особливості правового статусу адвоката у конституційному судочинстві. 

Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ЕCTSCTS
Рейтингова

оцінка
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий

рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

9. Методичне забезпечення
1. Програма курсу «Правове регулювання адвокатської діяльності»
2. Силабус курсу «Правове регулювання адвокатської діяльності»
3. Ждан М.Д.  Адвокатура України :  навчальний посібник /  М.Д Ждан.  –  Вид. 2-ге,

допов. і перероб. – Харків, Вид-во «Перлина», 2014. – 180 с.
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4.  Правові  основи  діяльності  адвокатури.  Методичні  рекомендації  за  вимогами
кредитно-модульної системи навчання / Ждан М.Д. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2018. –
72 с.

10. Література
Базова

1. Адвокатура  України:  Навч.  посіб.  /  В.К.  Шкарупа,  О.В.  Філонов,  А.М.  Титов,
Ю.Я. Кінаш; За ред. В.К. Шкарупи. – К.: Знання, 2007. – 398 с.

2. Адвокатура України: забуте і невідоме / М. С. Байдак, Т. М. Безега, А. В. Блануца,
А. П. Бутенко,  А. О. Вараниця;  ред.:  І. Б. Василик;  Нац.  асоц.  адвокатів  України,  Центр
дослідж. адвокатури і права, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Київ:
КВІЦ, 2016. – 555 c. 

3. Бакаянова Н. М. Функціональні та організаційні основи адвокатури України :
дис. д-ра юрид. наук ; 12.00.10. Одеса, 2017. 395 с. 

4. Бірюкова А. М. Адвокатура України в умовах глобалізації : монографія. – Київ :
Алерта, 2018. – 423 с. 

5. Вільчик Т.Б.  Організація  роботи адвокатури в  Україні:  Навч.  посіб.  /  За  ред.
канд. юрид. наук, доц. Сібільової Н.В. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

6. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: Навч.
посібник. – К., 2003. – 352 с.

7. Ждан М.Д. Адвокатура України: історія та сучасність // Збірник наукових праць
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Серія «ПРАВО».
– Вип.11. – 2009. – С.122-130.

8. Ждан М.Д. Адвокат як особа, що відповідає певним кваліфікаційним вимогам //
Збірник  наукових  праць  Харківського  національного  педагогічного  університету  ім.  Г.С.
Сковороди «ПРАВО». – Вип.27. – 2017. – С.141-149.

9. Зейкан  Я.П.  Підготовка  адвоката  до  цивільного  процесу  /  Я.П.  Зейкан.  Х:
Фактор. 2017. 176 с. 

10. Захист у  кримінальному  процесі  за  новим  Кримінальним  процесуальним
кодексом України : практ. посіб. / упоряд.: Ю.І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

11. Іванцова А. В. Організаційні форми діяльності адвокатури : монографія / А. В.
Іванцова. – Х. : ФІНН, 2011. – 248 с.

12. Історія адвокатури України. / За ред. Варфоломеєвої Т.В., Святоцького О.Д. – К.
– 2003. – 452 с.

13. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах :
навч. посіб. / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

14. Організація  роботи  адвокатури  в  Україні:  навч.  посіб.  /  
Т.Б. Вільчик, О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін..; за заг. ред. І.Є Марочкіна. Х.: Право, 2014.
392 с. 

15. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. –  К.: Ін Юре.
–  1997.

16. Старенький О. С. Кримінальні  процесуальні  гарантії  захисника  як суб’єкта
доказування у досудовому розслідуванні: теорія та практика: монографія / О. С. Старенький;
за загал. ред. д. ю.н., проф. М. А. Погорецького. – К.: Алерта, 2016. – 336 с.

17. 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. – 480 с.

18. Шкарупа В.К. Адвокатура України. Навчальний посібник.  К.: Ін Юре – 2007. –
320 с.
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Допоміжна
1.Адвокатура  України:  забуте  і  невідоме  /  М. С. Байдак,  Т. М. Безега,  А. В. Блануца,

А. П. Бутенко,  А. О. Вараниця;  ред.:  І. Б. Василик;  Нац.  асоц.  адвокатів  України,  Центр
дослідж. адвокатури і права, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. — Київ:
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