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Передмова 

Конституція України кожному гарантує право захищати свої права й 
свободи від порушень і протиправних посягань шляхом оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. 

Стаття 59 Конституції України проголошує наявність в Україні одного з 
найважливіших правових інститутів — адвокатури, основними завданнями 
якої є забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової 
допомоги. Значною мірою за станом адвокатури й ставленням до неї держави 
судять про демократичність самої держави. 

Престиж адвоката та ефективність його діяльності безпосередньо залежать 
від становища людини в суспільстві й державі, від ставлення до 
фундаментальних принципів демократії, законності, верховенства права. 

У будь-якому правовому суспільстві адвокату належить особлива роль. 
Він має діяти не тільки в інтересах клієнта, а й у інтересах права в цілому. 
Основні положення про роль адвокатів, прийняті на VIII Конгресі ООН по 
запобіганню злочинам, що відбувся в серпні 1990 року, вказують на 
особливість адвокатської діяльності в суспільстві, яку має поважати й 
гарантувати уряд під час розробки національного законодавства та його 
застосування як адвокатами, так і суддями, прокурорами, членами 
законодавчої та виконавчої влади й суспільством у цілому. 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» було ухвалено 
Верховною Радою України 5 липня 2012 року.  

Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує 
здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 
допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання 
організації і діяльності адвокатури.  

Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право 
здійснювати адвокатську діяльність. 

З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, 
дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав 
адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення 
питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське 
самоврядування. 

Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України, 
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інші законодавчі 
акти України. 

Принципами та засадами здійснення адвокатської діяльності є наступне: 
1. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, 

законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту 
інтересів. 

2. Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території 
України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, 



згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або 
законодавством іноземної держави. 

3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в 
організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського 
об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності). 

4. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території 
України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Нотаріа́т Украї́ни — це система органів і посадових осіб, на які 
покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне 
значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про 
нотаріат», з метою надання їм юридичної вірогідності. 

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які 
працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних 
архівах або займаються приватною нотаріальною діяльністю. 

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають 
однакову юридичну силу. 

У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії вчиняються 
посадовими особами органів місцевого самоврядування. 

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські 
установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на 
дипломатичні представництва України. 

Нотаріус, а також стажист нотаріуса зобов'язані зберігати нотаріальну 
таємницю. 

Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон 
України «Про нотаріат», Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України, інші акти законодавства. 

 
Окремі види нотаріальних дій за законодавством України 
Усі нотаріальні дії можна поділити на посвідчення правочинів, юридично 

значимих фактів та всі інші. 
Нотаріуси України вчиняють наступні нотаріальні дії: 

 Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна 
 Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування 
 Посвідчення довіреностей, припинення та скасування 

довіреностей 
 Засвідчення вірності копій документів і витягів з них, засвідчення 

справжності підписів на документах 
 Засвідчення вірності перекладу 
 Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна 
 Видача свідоцтв про право на спадщину 
 Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні 

подружжя 



 Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів 
(аукціонів) 

 Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів 
(аукціонів), якщо вони не відбулися 

 Видача свідоцтва виконавцю заповіту 
 Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого 

майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що 
підлягають державній реєстрації 

 Вчинення виконавчих написів 
 Вчинення протестів векселів 
 Вчинення морських протестів 
 Прийняття на зберігання документів 
 Передача заяв 
 Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів 
 Видача дубліката документа. 

Вивчення адвокатури та нотаріату студентами є корисним з огляду на таке. 
По-перше, якісне оволодіння знаннями з адвокатури та нотаріату неможливе 
без ґрунтовного засвоєння базових галузей системи права України. Отже, при 
вивченні нового курсу студенти активізуватимуть теоретичні знання 
матеріального та процесуального права. По-друге, вони хоча й не отримають 
можливості безпосередньо після закінчення навчального закладу займатися 
адвокатською та нотаріальною діяльністю, однак матимуть досить широке 
уявлення про них. Це сприятиме їхній кращій орієнтації у широкопрофільній 
професії юриста.  

Саме це і є головною метою навчальної дисципліни «Адвокатура та 
нотаріат». 

Викладання дисципліни «Адвокатура та нотаріат» передбачає: лекції, 
семінарські заняття, самостійну роботу студентів та індивідуальну роботу 
викладача зі студентом на денній формі навчання. Перевірка знань 
здійснюється у формі заліку, іспиту та написання контрольної роботи.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 
студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, 
аналіз, оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її 
в роботі згідно з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, 
допомагає виробити у студента деякі навички (уміння) працювати з 
літературними джерелами, вірно аналізувати, узагальнювати, тлумачити 
законодавство, вивчений матеріал. 

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 
термінології. 

Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
предмету. 

Студент має право вибрати варіант контрольних робіт із переліку, 
запропонованому викладачем. 

Важливе значення  для успішного виконання контрольної роботи має 
добір літератури. Студенти можуть використовувати навчальні посібники, 
додаткову літературу, монографії, публікації, законодавство України. 

Контрольна робота повинна мати таку структуру: 
- Вступ; 
- Основні питання роботи; 
- Висновки; 
- Список використаної літератури. 

Обсяг контрольної роботи – до 5-8 друкованих аркушів (14 шрифт, інтервал – 
1,5) або 8-12 рукописних. Використаних джерел – не менше 5. 

Зразок оформлення титульного листа роботи визначено навчальною 
частиною заочної форми навчання. 

Контрольна робота здається на попередню перевірку не пізніше як за 3 
(три) тижні до екзаменаційної сесії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Варіант 1 
1. Поняття та сутність інституту адвокатури.. 
2. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних 
держав. 
 
Варіант 2 
1. Адвокатура у найдавніші часи людського суспільства. 
2. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном. Міжнародні 
договори. 
 
Варіант 3 
1. Особливості грецької та римської адвокатури. 
2. Пред»явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків. 
 
Варіант 4 
1. Адвокатура у середні віки. 
2. Прийняття документів на зберігання. 
 
Варіант 5 
1. Адвокатура в XVI-XIX ст. ст. 
2. Накладення заборони відчуження нерухомого і рухомого майна. 
 
Варіант 6 
1. Адвокатура в Україні у дореволюційний період (1864-1917 р.р.).  
2. Видача свідоцтва виконавцю заповіту. 
 
Варіант 7 
1. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917-грудень 1992 р.р.). 
2. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. 
 
Варіант 8 
1. Організація діяльності адвокатури в Україні. 
2. Видача свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна, а також 
заставного майна з публічних торгів (аукціонів). 
 
Варіант 9 
1. Міжнародно-правові засади адвокатської діяльності. 
2. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні 
подружжя. 
 
Варіант 10 
1. Адвокатура та її завдання. 
2. Видача свідоцтва про право на спадщину. 
 



 
Варіант 11 
1. Організаційні форми адвокатської діяльності. 
2. Посвідчення довіреностей. 
 
Варіант 12 
1. Заняття адвокатською діяльністю індивідуально. 
2. Посвідчення заповітів. 
 
Варіант 13 
1. Створення та реєстрація адвокатських бюро. 
2. Посвідчення договорів застави (іпотеки). 
 
Варіант 14 
1. Різниця між статусом особи, яка отримала свідоцтво на право зайняття 
адвокатською діяльністю та статусом особи, яка здійснює юридичну 
практику. 
2. Посвідчення шлюбного договору. 
 
Варіант 15 
1. Помічник адвоката. 
2. Посвідчення договорів довічного утримання (догляду) та договорів про 
надання утримання. 
 
Варіант 16 
1. Адвокатське об»єднання як організаційна форма адвокатської діяльності. 
2. Посвідчення договорів ренти. 
 
Варіант 17 
1. Порівняльна характеристика організації та діяльності адвокатських 
об»єднань і юридичних фірм. 
2. Загальні правила посвідчення правочинів про відчуження нерухомого 
майна. 
 
Варіант 18 
1. Утворення, склад, компетенція КДКА та ВККА. 
2. Посвідчення правочинів, щодо розпорядження часткою нерухомого майна 
в спільній власності. 
 
Варіант 19 
1. Громадські організації адвокатів, їх завдання та форми діяльності. 
2. Основні правила посвідчення правочинів. 
 
Варіант 20 
1. Адвокат у кримінальному процесі. 



2. Вимоги, що пред»являються до нотаріальних документів. 
 
Варіант 21 
1. Адвокат у цивільному процесі. 
2. Оплата вчинюваних нотаріальних дій. 
 
Варіант 22 
1. Адвокат в адміністративному процесі. 
2. Місце та час вчинення нотаріальних дій. 
 
Варіант 23 
1. Надання правової допомоги юридичним особам. 
2. Приватна нотаріальна діяльність. 
 
Варіант 24 
1. Порівняльна характеристика організації та діяльності адвокатських 
об»єднань і юридичних фірм. 
2. Система нотаріальних органів, їх компетенція. 
 
Варіант 25 
1. Організаційні форми адвокатської діяльності. 
2. Поняття нотаріального процесу, суб»єкти, стадії. 
 
Варіант 26 
1. Організація діяльності адвокатури в Україні. 
2. Професійна етика нотаріуса. 
 
Варіант 27 
1. Міжнародно-правові засади адвокатської діяльності. 
2. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності. 
 
Варіант 28 
1. Утворення, склад, компетенція КДКА та ВККА. 
2. Сучасні системи нотаріату. 
 
Варіант 29 
1. Адвокат у цивільному процесі. 
2. Нотаріат, як інститут превентивного правосуддя. 
 
Варіант 30 
1. Громадські організації адвокатів, їх завдання та форми діяльності. 
2. Норми, що регулюють нотаріальне провадження. 

 
 



 
Рекомендована література: 
 

Мережа Internet: 
 
1. www.rada.kiev.ua 
2. www.liga.kiev.ua 
3. www.zd.net 
 

 
Інша література: 
 
1.  Кримінальний кодекс України, прийнятий 28 грудня 1960 року та 

введений в дію 1 квітня 1961 року. 
2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року    № 2887-XII. 
3. Закон України “Про атестаційну комісію”. 
4. Кримінально Процесуальний Кодекс України. 
5. Цивільно-процесуальний Кодекс України. 
6. Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу 

України. – К. – Юрінком інтер. – 1997.  
7. Земельний кодекс України 1992 р. зі змінами та доповненнями станом на 1 

квітня 1998 р. — К.: Право, 1999. 
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