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Вступ  

 

Програму нормативної навчальної дисципліни «Адвокатура 

України» складено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». 

Метою вивчення дисципліни «Адвокатура України» є: 

виявлення значення та ролі інституту адвокатури у побудові 

демократичної правової держави, його місця серед інших 

юридичних засобів захисту прав людини, формування у студентів 

сучасного погляду на професію адвоката, вироблення свідомого та 

відповідального ставлення до майбутньої професії, засвоєння 

принципів діяльності адвокатури, загальних та галузевих питань 

організації роботи адвоката,  реалізації його повноважень та 

гарантій адвокатської діяльності. 

Крім того, одним з важливих завдань при викладанні 

«Адвокатури України» є навчання студентів складанню 

процесуальних актів, які повинен готувати адвокат, підготовці 

судових  промов та участі у судових дебатах. З урахуванням 

принципу змагальності слід виробити у студентів реакцію на певні 

події, які можуть мати місце у судовому засіданні. 

Програма навчальної дисципліни «Адвокатура України» 

складається з одного модуля, що охоплює теми, які містять 

навчальний матеріал щодо історія виникнення та розвитку 

адвокатури, правова природа інституту адвокатури, його роль та 

місце у державі, взаємодія адвокатури з державною, в тому числі – 

судовою владою, правове регулювання адвокатської діяльності, 

питання участі адвоката у кримінальному, цивільному, 

адміністративному, господарському та конституційному 

судочинстві, проблеми реалізації конституційних функцій 

адвокатури щодо надання правової допомоги, в тому числі – 

безоплатної, організація та діяльність адвокатури у зарубіжних 

країнах та інші. 
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Міждисциплінарні зв’язки. Програма навчальної дисципліни 

«Адвокатура України» розроблена з урахуванням того, що студенти 

засвоїли основні положення нормативних навчальних  дисциплін: 

«Теорія держави та права»,  «Конституційне  право», «Організація 

судових та правоохоронних органів України», «Господарське 

право», «Цивільне  право»,  «Кримінальне  право»,  «Кримінальний 

процес», «Цивільний процес» та ін. Вона передбачає вивчення 

питань, що стосуються організації діяльності адвокатури в Україні. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України. 

 

Анотація 

 

Значення інституту адвокатури у побудові демократичної 

правової держави та його місце серед інших юридичних засобів 

захисту прав людини  формує у студентів сучасний погляд на 

професію адвоката, а також вироблення свідомого та 

відповідального ставлення до майбутньої професії, засвоєння 

принципів діяльності адвокатури, загальних та галузевих питань 

організації роботи адвоката,  реалізації його повноважень та 

гарантій адвокатської діяльності.  

Ключові слова: адвокатура, адвокатська діяльність, 

процесуальні права, дисциплінарне стягнення, законодавство, 

правотворчий процес.  

Abstract 

The importance of the bar in the construction of a democratic rule 

of law and its place among other legal remedies for human rights gives 

students a modern view of the profession of lawyer, as well as 

developing a conscious and responsible attitude to the future profession, 

mastering the principles of advocacy, general and sectoral issues of the 

organization of the lawyer's work, the exercise of his powers and the 

guarantees of advocacy.  
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Key words: advocacy, advocacy protection, procedural rights, 

disciplinary sanction, legislation, law-making process. 
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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів 

– 3  

Галузь знань  

08 «Право» 

Спеціальність  

081 «Право» 

Нормативна 

 

Модулів – 1  

Рівень вищої 

освіти: бакалавр 

Рік підготовки: 

3-й 

 

Змістових модулів 

– 1  

Семестр – 6-й, 

 

Загальна кількість 

годин – 90  

Лекції 

 

18 год. 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 4  

самостійної 

роботи студента – 

2  

Практичні 

 

14 год. 

Самостійна робота 

58 год. 

 

Вид контролю – екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить: 

Для денної форми навчання 33% до 67% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Адвокатура України – це незалежний самоврядний інститут 

суспільства, що забезпечує професійну правову допомогу всім 

верствам населення, самостійно вирішуючи питання своєї 

самоорганізації та здійснення діяльності адвокатами.  

Мета – 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 тощо. 

Завдання - 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; особливості 

організації роботи адвокатури в сучасних правових системах; 

вивчення основних етичних правил поведінки адвоката; 

дослідження існуючих правових систем адвокатури. 

У результаті опанування навчальної дисципліни бакалавр 

повинен: 

знати:  

- ґенезу розвитку адвокатури України; 

- поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення 

адвокатури України; 

- принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в 

Україні; 

- етичні засади адвокатської діяльності; 

- види адвокатської діяльності; 

- умови допуску до професії адвоката; 

- професійні права та обов'язки адвоката; 
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- правові засади надання безоплатної правової допомоги в 

Україні; 

- правові підстави адвокатської діяльності; 

- підстави та порядок допуску до адвокатської практики в 

Україні іноземця; 

- підстави та порядок притягнення адвоката доюридичної 

відповідальності. 

вміти: 

 - орієнтуватись у системі захисту прав та основоположних 

свобод в України; 

- будувати захист в кримінальному провадженні або 

представництво у цивільній справі; 

- складати проекти процесуальних документів, необхідних 

для реалізації повноважень адвоката; 

- обґрунтовано та мотивовано викладати свої думки; 

-  вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових  актів 

щодо організації та діяльності адвокатури. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1 
 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Адвокатура як правозахисний інститут. Правові основи 

діяльності адвокатури. 

Правова природа та сутність інституту адвокатури. Роль і 

місце адвокатури України в механізмі захисту прав людини. 

Виникнення та розвиток інституту адвокатури в Україні. Система 

законодавчих актів, які регламентують діяльність інституту 

адвокатури. Міжнародно-правові акти, що регулюють діяльність 

адвокатури. Проблеми подальшого вдосконалення правового 

забезпечення діяльності інституту адвокатури в Україні. 
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Тема 2. Правовий статус адвоката в Україні. Принципи  та 

гарантії адвокатської діяльності 

Набуття статусу адвоката в Україні. Організаційно-правові 

форми адвокатської діяльності. Види адвокатської діяльності. 

Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської 

діяльності. Адвокатська таємниця та гарантії її дотримання. 

Дисциплінарна відповідальність адвоката. Зупинення та 

припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

Адвокатська етика. Порядок підвищення кваліфікації адвокатами 

України. 

 

Тема 3. Адвокат у кримінальному провадженні. Стратегія і 

тактика здійснення захисту. 

Процесуальний статус адвоката у кримінальному 

провадженні та його функції за Кримінальним процесуальним 

кодексом України. Підстави, порядок та момент вступу адвоката у 

кримінальне провадження в якості захисника. Відмова від 

захисника та його заміна. Порядок тимчасового  призначення  

захисника. Участь адвоката  у судовому розгляді кримінальних 

справ по першій інстанції, його процесуальне становище, права і 

обов’язки. Підготовка до судового засідання. Правовий статус 

захисника під час судового розгляду. Права та обов’язки захисника 

у суді першої інстанції. Захисна промова адвоката – вимоги, 

структура та значення. Участь адвоката-захисника у судовому 

розгляді кримінальних справ у апеляційному провадженні. Участь 

адвоката-захисника у судовому розгляді кримінальних справ у 

касаційному провадженні. Участь адвоката у перегляді судових  

рішень Верховним судом України. 

 

Тема 4. Адвокат у цивільному процесі 

Правова природа здійснення адвокатом представництва. 

Права й обов’язки адвоката. Організація діяльності адвоката при 
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підготовці до участі в розгляді цивільних справ. Повноваження 

адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ. Участь 

адвоката в апеляційному розгляді цивільної справи та оскарженні 

судових рішень у касаційному порядку. Методологічні та практичні 

проблеми складання адвокатом процесуальних документів по 

цивільним справам. Доказова діяльність адвоката-представника у 

цивільному судочинстві. 

 

Тема 5. Адвокат у господарському та адміністративному 

судочинстві. 

Правова регламентація і підстави участі адвоката у 

господарському судочинстві. Організація діяльності адвоката в ході 

досудового врегулювання та вирішення господарських спорів. 

Повноваження адвоката-представника при розгляді господарських 

справ у суді першої інстанції. Участь адвоката у вирішенні 

господарських спорів при перегляді судових рішень вищими 

судовими інстанціями. Правові підстави та умови участі адвоката у 

адміністративному судочинстві. Повноваження адвоката як 

процесуального представника у адміністративному судочинстві. 

Участь адвоката при розгляді справ у суді першої інстанції. Правова 

допомога адвоката при перегляді судових рішень у вищестоящих 

судових інстанціях. 

 

Тема 6. Адвокат у конституційному судочинстві. 

Роль адвоката у конституційному процесі України. 

Організація діяльності адвоката при підготовці до участі у розгляді 

справ Конституційним Судом. Процесуальні права та обов'язки 

адвоката – представника сторони у конституційному судочинстві. 

Підготовка адвокатом звернення до Конституційного Суду і 

документів, які додаються до нього. Участь адвоката в засіданні 

Конституційного Суду (дача пояснень, участь у дослідженні 
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доказів, участь в заключних виступах сторін). Участь адвоката в 

якості представника сторони у роз'ясненні прийнятого рішення. 

 

Тема 7. Організація надання безоплатної правової допомоги 

Поняття безоплатної правової допомоги та її види. 

Принципи державної політики у сфері надання безоплатної 

правової допомоги. Надання безоплатної первинної правової 

допомоги. Система надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Реєстр адвокатів. Стандарти якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Адміністрування системою надання 

безоплатної правової допомоги та її фінансування. 

 

Тема 8. Адвокат у європейському суді з прав людини. 

Особливості організації роботи адвокатури в сучасних правових 

системах 

Принцип захисту прав людини в праві Європейського 

Союзу. Повноваження адвоката при розгляді справ у 

Європейському Суді з прав людини. Особливості доказової 

діяльності адвоката у Європейському Суді з прав людини. Роль 

адвоката на стадії виконання рішень Європейського  Суду з 

прав людини. Організаційна структура адвокатури Англії. 

Організаційна структура адвокатури Франції. Організаційна 

структура адвокатури Німеччини. Адвокатура Сполучених Штатів 

Америки. 
 



12 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції семінари сам. р. 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Адвокатура як 

правозахисний інститут. 

Правові основи діяльності 

адвокатури. 

11 2 2 7 

Тема 2. Правовий статус 

адвоката в Україні. Принципи  та гарантії адвокатської діяльності 

11 2 2 7 

Тема 3. Адвокат у 

кримінальному провадженні. 

Стратегія і тактика здійснення 

захисту. 

12 2 2 8 

Тема 4. Адвокат у цивільному 

процесі 

11 2 2 7 

Тема 5. Адвокат у 

господарському та 

адміністративному судочинстві 

12 2 2 8 

Тема 6. Адвокат у 

конституційному судочинстві 

11 2 2 7 

Тема 7. Організація надання 

безоплатної правової допомоги 

11 2 1 7 

Тема 8. Адвокат у 

європейському суді з прав 

людини. Особливості 

організації роботи адвокатури в 

сучасних правових системах 

11 4 1 7 

Разом змістовий модуль І 90 18 14 58 

Всього годин 90 18 14 58 
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5.Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

1 Адвокатура як правозахисний інститут. Правові 

основи діяльності адвокатури. 

2 

2 Правовий статус адвоката в Україні. Принципи та 

гарантії адвокатської діяльності 

2 

3 Адвокат у кримінальному провадженні. Стратегія 

і тактика здійснення захисту. 

2 

4 Адвокат у цивільному процесі 2 

5 Адвокат у господарському та адміністративному 

судочинстві 

2 

6  Адвокат у конституційному судочинстві 2 

7 Організація надання безоплатної правової 

допомоги 

1 

8 Адвокат у європейському суді з прав людини. 

Особливості організації роботи адвокатури в 

сучасних правових системах 

1 

Разом 14 

 

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
денна 

1 Адвокатура як правозахисний інститут. Правові 

основи діяльності адвокатури. 

7 

2 Правовий статус адвоката в Україні. Принципи та 

гарантії адвокатської діяльності 

7 

3 Адвокат у кримінальному провадженні. Стратегія 

і тактика здійснення захисту. 

8 

4 Адвокат у цивільному процесі 7 

5 Адвокат у господарському та адміністративному 

судочинстві 

8 
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6  Адвокат у конституційному судочинстві 7 

7 Організація надання безоплатної правової 

допомоги 

7 

8 Адвокат у європейському суді з прав людини. 

Особливості організації роботи адвокатури в 

сучасних правових системах 

7 

Всього 58 

 

7. Методи навчання 

Комплексне використання різноманітних методів організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів 

стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку 

творчих засад особистості майбутнього фахівця з правознавства з 

урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального 

процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко 

впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують 

комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу: 

робота в малих групах; ділові та рольові ігри; тестові завдання; 

виконання індивідуальних науково-правових досліджень; 

ситуативне моделювання; навчальні дискусії; опрацювання 

дискусійних питань; практичні вправи. 

 

8. Методи контролю 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і 

системності, всебічності та професійної спрямованості контролю. 

Використовуються такі методи контролю (усного, 

письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів – 

майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. 

Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається 

письмовому контролю. Контрольні завдання за змістовим модулем 
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включають тестові питання (одна правильна відповідь з чотирьох 

запропонованих). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та 

виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на семінарських заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

 

Екз 
 

Сума 

Змістовий модуль 1 МК 

№1 

Змістовий модуль № 2 
МК 

№ 2 100 
30 

30 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 
20 

Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 
20 40 

7 8 7 8 8 7 8 7 
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно  

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
не задовільно 

0–34 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Адвокатура 

України» включає: 

1. 07-02-55 Методичні вказівки до виконання практичних 

завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адвокат в 

кримінальному провадженні» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної 

форми навчання [Електронне видання] / Т.В. Водоп’ян, В.В. 

Сахнюк. Рівне : НУВГП, 2018. 

2. Конспект лекцій на паперових носіях. 

3. Конспект лекцій на електронних носіях. 

4. Нормативні документи Міністерства освіти і науки. 

5. Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Адвокатура 

України» 

6. Роздавальний матеріал до семінарських занять. 
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Б. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA 

VEDA A PRAX V TREŤOM TISÍCROČÍ /27.  28. február 2015. 
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http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_835
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2015.07.04-pologennya-%2017.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2015.07.04-pologennya-%2017.pdf
http://unba.org.ua/akts-naau/category/18-%20pologennya.html
http://unba.org.ua/akts-naau/category/18-%20pologennya.html
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Інформаційні ресурси: 

 

1.  Верховна Рада України. URL:  http://www.rada.kiev.ua  

2.  Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та 

кримінальних справ. URL: http://scourt.gov.ua  

3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua  

4.  Міністерство внутрішніх справ України. URL: 

http://www.mvs.gov.ua 


