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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус розроблений на підставі навчальної програми Правове регулювання 
адвокатської діяльності, затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди протокол №   від «30»червня 2020 року

Розробник силабусу: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-
правових дисциплін і трудового права імені проф.О.І.Процевського М.Д.Ждан

Силабус  затверджений  на  засіданні  кафедри  цивільно-правових  дисциплін  і
трудового права імені проф.О.І.Процевського Протокол №1 від «31» серпня 2020
року



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІБ викладача Ждан Микола Дмиьрович
Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права 

імені проф.О.І.Процевського
Посада доцент
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Наукові інтереси Проблеми захисту прав фізичних та юридичних 

осіб, правове регулювання діяльності 
адвокатури та нотаріату

Навчальний корпус вул. Алчевських, 29
Адреса вул. Алчевських, 29
№ кабінету ауд. 214
Контактна інформація: +380667318276
e-mail: n  .  zhdan@  hnpu  .  edu  .  ua  

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання  лекцій  та  занять  є  важливою  складовою  навчання.
Очікується, що всі здобувачі відвідають лекції і практичні заняття. Здобувач
має намагатись відвідати всі лекційні та практичні заняття.

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється
лише  за  поважними  причинами,  які  підтверджуються  відповідними
документами.

 Про відсутність на лекційному та практичних заняттях здобувач
має намагатись попередити заздалегідь.

 Здобувачу  рекомендується  доповідати  на  всіх  практичних
заняттях.

 Здобувачу  рекомендується  не  використовувати  телефон  для
спілкування  під  час  начальних  занять.  У  разі  необхідності  телефонної
розмови  під  час  навчальних  занять,  здобувач  зобов’язаний  залишити
аудиторію, щоб не заважити іншим здобувачам здобувати знання.

 Здобувач має виконувати всі завдання самостійно, дотримуючись
норм  академічної  доброчесності.  У  випадку  виявлення  плагіату,  завдання
вважається невиконаним.

 Здавати та захищати самостійні завдання,  передбачені  робочою
програмою, здобувачі мають у встановлені строки.

 Здобувач  має  системно  та  регулярно  переглядати  лекційний
матеріал,  навчальну  та  наукову  літературу,  відеокурси,  які  пропонується
переглянути для опанування матеріалу навчальної дисципліни.

 Здобувач  має  обов’язково  бути  присутнім  на  модульних
контролях.

mailto:n.zhdan@hnpu.edu.ua


 Суворо  заборонено  порушувати  принципи,  стандарти,  правила
академічної доброчесності  як під час навчання,  так і  під час академічного
спілкування.  Порушення  академічної  доброчесності  тягне  за  собою
притягнення  до  академічної  відповідальності  відповідно  до  чинного
законодавства і Кодексу академічної доброчесності Університету.

 Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити,
необхідні для здобуття бажаної кількості.

 Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче
60. Якщо накопичувальний бал за даною дисципліною нижче 60, здобувач
вважається неуспішним та може бути відрахованим відповідно до Положення
про організацію освітнього процесу в Університеті.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізіти  (Prerequisite)  –  Навчальні  дисципліни  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

Принципи  та  процедури  судочинства,  Застосуванні  рішень  ЄСПЛ  в
правозастосовній практиці.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення  навчальної  дисципліни  є  вивчення історії  виникнення
адвокатури;  етапів  зародження  та  розвитку  інституту  адвокатури  в  Україні  та
світі;  нормативного  регулювання  праці  адвоката;  прав  та  обов'язків  адвоката;
видів  адвокатської  діяльності;  порядку  отримання  свідоцтва  про  право  на
зайняття адвокатською діяльності; підстав та порядку зупинення та припинення
адвокатської  діяльності;  форм  адвокатської  діяльності  та  форм  адвокатського
самоврядування;  правових  систем  адвокатури:  англо-французьку  та  німецьку;
підстав  та  порядку  участі  адвоката  у  конституційному,  кримінальному,
цивільному  та  господарському  процесах,  їх  процесуальні  права  та  обов'язки.
Навчальний курс «Правове регулювання адвокатської діяльності» включає лекції,
обговорення міжнародних стандартів, національного законодавства та провідних
досліджень  у  цій  сфері,  практичні  заняття,  неформальні  формати  навчання,  а
також кейси для вирішення, приклади кращих практик.

Мета вивчення навчальної дисципліни  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.

Завдання  вивчення  навчальної  дисциплін  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.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ У

СФЕРІ ПРАЦІ»

Сформовані компетентності Результати навчання за дисципліною
Методи

оцінювання
Методи 

навчання
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

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

Усне опитування 
(індивідуальне і 
фронтальне), 
письмові контрольні 
роботи, тестування, 
написання есе, 
виступи з 
доповідями та інші
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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.

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. 
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6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗПОДІЛ ГОДИН/ТЕМ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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1.  Виникнення та розвиток  адвокатури. 1 1 5 7
2.  Розвиток адвокатури в Україні у дореволюційний період. 1 1 5 7

3. Особливості  організації  адвокатури  в  Україні  у  післяреволюційний
період (1917 рік – кін. ХХ ст.). 1 1 5 7

4.  Світові стандарти функціонування адвокатури 1 1 5 7
5.  Організація сучасної адвокатури в Україні. 6 8 15 29
6. Організація адвокатського самоврядування в Україні. 2 2 15 19
7. Організація роботи адвоката у кримінальному процесі. 2 2 5 9

8 Організація роботи адвоката у цивільному процесі. Діяльність адвоката
як процесуального представника під час перегляду судових рішень. 2 2 5 9

9 Специфіка надання правової допомоги юридичним особам. 1 2 5 8
10 Участь адвоката в адміністративному судочинстві. 1 1 5 7
11  Організація роботи адвоката у конституційному процесі. 1 10 11



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількість

годин

Форма проведення
(оглядова, проблемна та

ін.)
Завдання для студентів до лекції

1.

 Виникнення  та  розвиток
адвокатури.

1 оглядова

Адвокатура  в  юридичному  механізмі  захисту  прав  людини.
ганізація  правової  допомоги  на  нижчих  ступенях  розвитку

людського  суспільства.  Адвокатура  Греції  та  Риму:  походження,
розвиток  та  особливості.  Адвокатура  в  період  середньовіччя.
Адвокатура у ХVІ-ХІХ століттях. Значення адвокатури.І-ХІХ століттях. Значення адвокатури.

2.

 Розвиток  адвокатури  в  Україні  у
дореволюційний період.

1 оглядова

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.

3.

Особливості організації адвокатури в
Україні  у післяреволюційний період
(1917 рік – кін. ХХ ст.). 1 оглядова

Становлення адвокатури в Україні в період 1917–1921 років.
Колективні форми організації праці в адвокатурі кінця 20-х – сере-
дини 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.

4.
 Світові  стандарти  функціонування
адвокатури 1 проблемна

Загальні засади організації та діяльності світової адвокатури.
Принципи  організації  світової  адвокатури.  Принципи  діяльності
світової  адвокатури.  Юридична  природа  (обов’язковість)  світових
стандартів адвокатури.

5.

 Організація  сучасної  адвокатури  в
Україні.

6 проблемна

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

6. Організація  адвокатського 2 проблемна Поняття  та  особливості  адвокатського  самоврядування.  Зав-
ня адвокатського самоврядування в Україні. Принципи адвокат-



самоврядування в Україні. ського  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.

7.

Організація  роботи  адвоката  у
кримінальному процесі.

2  проблемна 

Правові  підстави  участі  адвоката  в  кримінальному  процесі.
Роль адвоката на різних стадіях кримінального провадження. Прин-
цип  забезпечення  підозрюваному,  обвинуваченому  та  підсудному
права на захист. Процесуальна самостійність та незалежність захис-
ника. Обов’язкова участь захисника. Права та обов’язки адвоката в
кримінальному процесі. Колізія позицій.

8

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

2 проблемна 

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.

9
Специфіка  надання  правової
допомоги юридичним особам. 1 проблемна 

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

10

Участь  адвоката  в
адміністративному судочинстві.

1 проблемна 

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.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми заняття
Кількість

годин
Форма проведення Завдання для студентів до заняття

1.  Виникнення та розвиток  адвокатури. 1 обговорення Згідно методичних рекомендацій
2.  Розвиток  адвокатури  в  Україні  у

дореволюційний період.
1 обговорення, вирішення

завдання в
Згідно методичних рекомендацій



дослідницькому контексті

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

1
обговорення, вирішення

завдання в
дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

4.
 Світові  стандарти  функціонування
адвокатури 1

обговорення, вирішення
завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

5.
 Організація  сучасної  адвокатури  в
Україні. 8

проблемна дискусія,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

6.
Організація  адвокатського
самоврядування в Україні. 2

проблемна дискусія,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті 

Згідно методичних рекомендацій

7.
Організація  роботи  адвоката  у
кримінальному процесі. 2

обговорення,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

8

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

2

обговорення,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

9
Специфіка  надання  правової  допомоги
юридичним особам. 2

обговорення,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

10
Участь  адвоката  в  адміністративному
судочинстві. 1

обговорення,
вирішення завдання в

дослідницькому контексті

Згідно методичних рекомендацій

11  Організація  роботи  адвоката  у
конституційному процесі.

1 обговорення,
вирішення завдання в

Згідно методичних рекомендацій



дослідницькому контексті

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій 2 9 18

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 11 11 11

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 3 11 20

Виконання завдань для 

самостійної роботи
10 10

Виконання модульної роботи 30 1 30

Виконання ІНДЗ 11 11

Р
а
з
о
м

100



Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 2  години.
Всього – максимальна оцінка 30 балів.

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ іспит

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ усне опитування, бесіда з врахуванням набраних балів

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

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

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання
Графік

консультацій

1  Виникнення  та  розвиток
адвокатури.
Розвиток  адвокатури  в
Україні у дореволюційний
період.
Особливості  організації
адвокатури  в  Україні  у
післяреволюційний період
(1917 рік – кін. ХХ ст.).

Написання реферату за темою на вибір Вивчення методики та 
методології написання 
реферату.
Відображення власного 
розуміння суті питання, 
здатність самостійно 
використовувати 
літературні джерела, вміння
пов'язувати теоретичні 
положення з їх практичним 
застосуванням і 
формулювати критичні 
висновки.

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

2  Світові  стандарти
функціонування
адвокатури Організація
сучасної  адвокатури  в
Україні.  Організація

Проведення аналізу функціонування інституту 
адвокатури в розвинутих країнах

Вивчення нормативно-
правової бази, що 
регламентує 
відповідальність за 

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 



адвокатського
самоврядування в Україні.

крадіжку.
Письмове викладення 
висновків аналізу вироків 
суду за ст. 185 КК України.

Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

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

Специфіка надання
правової  допомоги
юридичним особам.
Участь  адвоката  в
адміністративному
судочинстві.

Написання реферату за темою на вибір Відображення власного 
розуміння суті питання, 
здатність самостійно 
використовувати 
літературні джерела, вміння
пов'язувати теоретичні 
положення з їх практичним 
застосуванням і 
формулювати критичні 
висновки.

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

9.1. Базові джерела



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. Ва-
силик; 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 націо-

нального 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.  /  
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