
Тематичний план дисципліни  

“Історія світової та вітчизняної адвокатури” 

 

Лекція 1. Вступ до навчальної  дисципліни  «Історія світової та 

вітчизняної адвокатури» 
 

1. Адвокатська діяльність як феномен світової культурної спадщини. 

2. Мета і завдання курсу «Історія світової та вітчизняної адвокатури». 

3. Джерела та їх достовірність. 

4. Історіографія питання. 

5. Періодизація історії світової адвокатури: сучасні світові та 

національні підходи. 

 

 

Лекція 2. Зародження інституту адвокатури 

 

1. Примітивні форми надання юридичної допомоги при судових 

розглядах, здійснюваних у патріархальних суспільних формаціях. 

2. Адвокатська допомога в країнах азіатського способу виробництва. 

3. Адвокатська діяльність в Аттіці та еллінському культуральному 

просторі.  

 

Лекція 3. Адвокатура Риму та Візантії 
 

1. Адвокатська допомога Царського періоду (743 – 509 рр. до н.е.) та 

часів Республіки (509 – 27 рр. до н.е.). Визначні юристи цього часу. 

2.  Адвокатура часів Імперії (27 р. до н.е. – 476 р. н.е.). Юристи 

періоду Імперії. 

3. Вимоги до особи адвоката. Встановлення гонорару. 

Відповідальність за недобросовісне виконання професійних обов’язків. 

4. Адвокатура у Візантії (476 – 1453 рр. н.е.). 

 

Лекція 4. Європейська адвокатура періоду Середньовіччя (476 – 

1453 рр.), Відродження (1453 – 1640 рр.)та Нового часу (від 1640 р.) 
 

1. Престижність праці юриста. Вимоги до особи юриста (адвоката). 

Професійні об’єднання та корпорації адвокатського спрямування. 

2.  Змагальний та інквізиційний процеси. Роль адвоката. 

3. Національні особливості діяльності адвокатів у країнах Центральної 

та Західної Європи 

 

Лекція 5. Надання юридичних консультацій та адвокатська 

допомога у Київській Русі, Великому князівстві Литовському та 

Першій Речі Посполитій  
 

1. Юридична діяльність на східноєвропейському просторі у ІХ – XVIII 

ст. Вимоги до особи юриста (адвоката). 



2. Правові консультації та правова підтримка учасників кримінальних 

та цивільних процесів у Великому князівстві Литовському. 

3. Кулачне право. Т. зв. Злоті вольності шляхти у Першій Речі 

Посполитій та занепад юридичної теорії і практики. 

 

Лекція 6. Організація правової допомоги у Московському царстві 

та Російській імперії (1480-ті рр. – 1917 р.). Адвокатура Австрійської 

та Австро-Угорської імперії, її український сегмент. 
 

1. Національні особливості державності на східних окраїнах 

слов’янського світу. Російське самодержавство як феномен державно-

правової організації. 

2. Зародження та еволюція інституту адвокатури в Росії. 

3. Визначні російські юристи (адвокати)  ХІХ – поч. ХХ ст.  

4. Правові засади надання адвокатської допомоги у Австрії та Австро-

Угорщині. Західноукраїнські адвокати цього періоду. 

 

Лекція 7. Інститут адвокатури на українських землях у складі 

Союзу РСР, Другої Речі Посполитої, міжвоєнних Румунії та 

Чехословаччини 
 

1. Еволюція інституту адвокатури в Союзі РСР. Підготовка 

юридичних кадрів в Українській РСР, їх професійні та моральні якості. 

2. Українські адвокати Другої Речі Посполитої. Їх внесок в питання 

захисту конституційних прав української меншини. 

3. Українські адвокати в міжвоєнних Чехословаччині та Румунії. 

Питання професійної підготовки та професійної діяльності. 

 

Лекція 8. Еволюція інституту адвокатури в незалежній Україні 

 

1. Концептуальне переосмислення ролі і місця адвоката в судовому 

процесі. 

2. Приведення національного законодавства про адвокатуру у 

відповідність до  світових та загальноєвропейських стандартів. 

3. Сучасні проблеми адвокатського корпусу. 

4. Видатні діячі адвокатури часів незалежної України. 

 

 
 


