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ВСТУП 
 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є закріплення, розширення 

та поглиблення знань студентів щодо змісту норм законодавства, яке регулює 

організацію та діяльність адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, 

вироблення навиків самостійного аналізу та тлумачення законодавства. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

- засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності, а 

також категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни 

(адвокатура України, адвокат, адвокатська діяльність, захист, представництво, 

договір про надання правової допомоги тощо); 

- розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури, види та форми 

адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на 

практиці;  

- ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів, 

адвокатських бюро та адвокатських об’єднань;  

- з’ясування студентами основних соціальних прав адвоката та його 

помічника, процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та підстав 

припинення адвокатської діяльності; 

- визначення структури й повноважень органів адвокатського 

самоврядування; з’ясування загальних засад відносин адвокатури з органами 

юстиції та державного управління. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-

кваліфікаційних програм студенти повинні знати:  

- положення чинного законодавства в сфері адвокатської діяльності; 

- зміст, сутність та значення функцій адвокатури в Україні; 

- види та форми адвокатської діяльності, що застосовуються на практиці; 

- структуру та повноваження органів адвокатського самоврядування; 

- загальні засади відносин адвокатури з органами юстиції та державного 

управління; 

Вміти: 

- тлумачити положення норм Конституції України, чинного законодавства 

щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги, а також правового статусу адвокатів; 

- знати організаційно-правовий зміст, сутність та значення функцій 

адвокатури в Україні та гарантій їх забезпечення; 

- вільно орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює 

адвокатську діяльність в Україні, у тому числі на підставі міжнародно-

правових актів; враховувати положення сучасної реформи органів 

адвокатури та готовність на її основі розробляти необхідні пропозиції у 

сфері адвокатської діяльності; 

- правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що 

встановлюють порядок діяльності адвокатури в Україні; 

- формулювати власну позицію з питань, пов’язаних з діяльністю 

адвокатури в Україні. 

Студент має навички: підбору юридичних документів (закони, підзаконні 

нормативно-правові акти, практика судів), які регулюють певні правовідносини; 
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складання процесуальних документів необхідних для звернення в органи державної 

влади, місцевого самоврядування, суди, інших фізичних та юридичних осіб; 

правила поведінки при спілкуванні з особами, які звернулися за юридичною 

допомогою; відносин з учасниками судового процесу, органами досудового 

розслідування, судом; участі в органах адвокатського самоврядування.  

Пререквізити. Курс «Адвокатура в Україні» щільно пов'язаний із 

теоретичними положеннями таких суміжних юридичних дисциплін, як цивільне 

право, цивільний процес, адміністративне право, адміністративний процес, 

кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, кримінально-виконавче 

право та іншими. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ESTS – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-професійна 

програма другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти 

Базова 

 

Модулів – 1 

Рік підготовки: 

5-й 5-й 

Лекції Загальна кількість годин - 

150 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи 

студента – 3 год. 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 8 год. 

Самостійна робота 

96 год. 136 год. 

Вид контролю: 

екзамен  – 2-й сем.  

 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/2,5  

для заочної форми навчання – 1/8. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється 

за чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре; «5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

 

Шкала в балах  Національна шкала  Шкала ЄКТС  

90-100 балів  5 «відмінно»  А  

80-89 балів  4 «дуже добре»  В  

65-79 балів  4 «добре»  С  

55-64 бали  3 «задовільно»  D  

50-54 бали  3 «достатньо»  Е  

35-49 балів  2 «незадовільно»  FX  

1-34 бали  2 «неприйнятно»  F  

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

  

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як 

активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції 

проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-

дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, метод проектної роботи.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання 

здійснюється шляхом виконання студентами:  

1) тестових завдань; 

2) написанням есе;  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Змістовий модуль І.  
 

 Інститут адвокатури 

 

Тема 1. Предмет курсу «Адвокатура в Україні». Історія становлення адвокатури 

України. 

1. Предмет, система, і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України», 

історичні аспекти становлення адвокатури.  

2. Нормативно-правові акти які регулюють діяльність адвокатури. 

3. Виникнення та існування адвокатури. 

4. Адвокатура Греції та Риму. 

5. Організація адвокатури за литовськими статутами. 

6. Розвиток адвокатури в радянський період.  

7. Розвиток демократичних засад організації Адвокатури України. 

 

Тема 2. Поняття адвокатури, її завдання, види і принципи адвокатської діяльності. 

1. Забезпечення права на правову допомогу.  

2. Правовий статус адвокатури України.  

3. Поняття «Адвокат» в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

4. Принципи здійснення адвокатської діяльності. 

 

Тема 3. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. 

1. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.  

2. Стажист адвоката. Стажування.  

3. Помічник адвоката.  

4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

5. Відносини адвоката з пенсійними та податковими органами. 

 

Тема 4. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

1. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката.  

2. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.  

3. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень.  

4. Стадії дисциплінарного провадження.  

5. Оскарження рішення у дисциплінарній справі. 

 

Тема 5. Види адвокатської діяльності. Права і обов’язки адвоката. 

1. Види адвокатської діяльності. 

2. Професійні права адвоката.  

3. Професійні обов’язки адвоката.  

4. Адвокатська таємниця. Гарантії адвокатської діяльності  

5. Форми здійснення адвокатської діяльності. 

 

Тема 6. Адвокатське самоврядування. 

1. Національна асоціація адвокатів України.  

2. Квліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.  

3. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.  

4. Конференція адвокатів регіону.  

5. Рада адвокатів регіону.  

6. З’їзд адвокатів України.  

7. Рада адвокатів України. 
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Тема 7. Правила адвокатської етики. 

1. Дія Правил адвокатської етики за предметом, колом осіб та в часі.  

2. Основні принципи адвокатської етики.  

3. Відносини адвоката з клієнтами.  

4. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження, та 

іншими особами.  

5. Відносини між адвокатами.  

 

Змістовий модуль ІІ.  
 Діяльність адвоката по забезпеченню прав, свобод та інтересів особи 

 

Тема 8. Діяльність адвоката у кримінальному провадженні на досудовому 

розслідуванні. 

1. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним 

кодексом України. 

2. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.  

3. Права та обов’язки захисника на досудовому.  

4. Документи, що підтверджують повноваження захисника.  

5. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.  

6. Відмова від захисника або його заміна.  

7. Клопотання захисника.  

8. Подання захисником скарг.  

9. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

 

Тема 9. Участь адвоката у кримінальному провадженні в судових інстанціях. 

1. Підстави участі адвоката у судовому засіданні.  

2. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.  

3. Захисник у підготовчому судовому засіданні.  

4. Тактика і стратегія захисника у суді першої інстанції, апеляційному та касаційному 

провадженнях. 

 

Тема 10.  Адвокат-представник у кримінальному провадженні. 

1. Підстави участі адвоката як представника у кримінальному провадженні.  

2. Права і обов’язки адвоката-представника у кримінальному провадженні.  

3. Представнитво адвокатом потерпілого на досудовому розслідуванні.  

4. Представнитво адвокатом потерпілого у судах трьох інстанцій.  

5. Цивільний позов у кримінальному провадженні. 

 

Тема 11. Участь адвоката у цивільному, господарському і адміністративному 

судочинстві. 

1. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.  

2. Права та обов’язки адвоката в господарському процесі.  

3. Процесуальний статус адвоката в адміністративному судочинстві.  

4. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних 

осіб в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.  

5. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в 

цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.  

6. Сутність надання правової допомоги під час оскарження судових рішень. 

 

Тема 12. Представництво адвокатом інтересів фізичних осіб у Європейському суді з 
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прав людини. 

1. Реалізація конституційного права громадян України на звернення до 

Європейського суду з прав людини.  

2. Загальне поняття про Європейський суд з прав людини.  

3. Нормативно-правові джерела діяльності Європейського суду.  

4. Особливості діяльності (функціонування) суду.  

5. Процесуальний порядок подання скарги в Європейський суд з прав людини.  

6. Вимоги до підготовки скарги.  

7. Порядок та правила заповнення заяви.  

8. Розгляд справ Європейським судом з прав людини.  

9. Вимоги та рекомендації щодо участі адвоката у Європейському суді з прав людини.  

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л с ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л с лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. 

Інститут адвокатури  

Тема 1.Предмет курсу 

«Адвокатура та 

адвокатська діяльність в 

Україні». Історія 

становлення адвокатури 

України. 
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4 

   

 

4 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

    

 

10 

Тема 2.Поняття 

адвокатури, її завдання, 

види і принципи 

адвокатської діяльності. 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

10 

 

 

2 
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Тема 3. Набуття права на 

заняття адвокатською 

діяльністю.  

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

 

12 

 

2 

    

10 

Тема 4. Дисциплінарна 

відповідальність адвоката. 
 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

 

10 

     

10 

Тема 5.Види адвокатської 

діяльності. Права і 

обов’язки адвоката.  

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

 

10 

  

2 

   

8 

Тема 6. Адвокатське 

самоврядування. 
10  4   6 10     10 

Тема 7. Правила 

адвокатської етики. 
10 2 2   6 10     10 

Разом за зміс.  модулем 1. 68 10 18   40 72 2 4   66 

Змістовий модуль 2. 

Діяльність адвоката по забезпеченню прав, свобод та інтересів особи 

Тема 8. Діяльність             
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адвоката у кримінальному 

провадженні на 

досудовому розслідуванні. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

Тема 9.Участь адвоката у 

кримінальному 

провадженні в судових 

інстанціях. 

 

8 

 

 

 

4 
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Тема 10.  Адвокат-

представник у 

кримінальному 

провадженні. 
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Тема 11.Участь адвоката у 

цивільному, 

господарському і 

адміністративному 

судочинстві. 
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Тема 12. Представництво 

адвокатом інтересів 

фізичних осіб у 

Європейському суді з прав 

людини. 
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Разом за зміст. модулем 2. 52 8 18   26 48 4 4   40 

Підсумковий контроль 

(залік) 
30     30 30     30 

Усього годин  
150 18 36   96 150 6 8   136 
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матеріали, закони, юридичні консультації тощо) 
www.whoiswho.com.ua «Хто є хто в Україні?» (Сайт пропонує необхідну контактну 

інформацію про органи державної влади.Надається довідкова 
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