
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: - 
2. Назва: Основи безоплатної правової допомоги в Україні. 

3. Тип: вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: -. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: -. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора / лекторів, науковий ступінь, посада: Швець О.М., к.ю.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• аналізувати та застосовувати норми права щодо конкретної ситуації; 

• комунікувати, пояснювати, апелювати, застосовуючи норми права; 

• визначати юридично вагомі факти та формувати обґрунтовані професійні висновки; 

• до роботи в колективі та до самостійної роботи. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліна є вибірковою 

12. Зміст курсу: Тема 1. Безоплатна правова допомога  як інструмент  захисту прав громадян. Тема 2. 

Організація діяльності  системи БВПД України. Тема 3. Організація надання безоплатної первинної 

правової допомоги. Тема 4. Безоплатна вторинна правова допомога. Взаємодія системи БВПД із 

судовими та правоохоронними органами. Тема 5. Взаємодія системи БВПД з адвокатами. Тема 6. 

Організація  забезпечення захисту громадян. Тема 7. Особливості надання правової допомоги  

засудженим особам. Тема 8. Забезпечення якості правової допомоги.  

13. Основні рекомендовані інформаційні ресурси: 1. Про безоплатну правову допомогу : Закон 

України від 2.06.2011 № 3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text. 2. Про 

утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової 

реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 06.06.2012  № 504. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2012-%D0%BF#n17. 3. Про 

затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги: Наказ 

Міністерства юстиції України від 02.07.2012  № 967/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15. 4. Про затвердження Порядку і умов проведення 

конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011  № 1362. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1362-2011-%D0%BF#n93. 5. Про затвердження Порядку 

інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011  № 1363. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF#n10. 6. Про затвердження Стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі : Наказ Міністерства 

юстиції України від 25.02.2014  № 386/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0337-14. 7. Про 

затвердження Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі : Наказ Міністерства 

юстиції України від 21.12.2017 № 4125/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1554-17#Text. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекцій: 16 год. практичних: 14 год., самостійна робота: 60 год. Разом – 90 год.  

Методи викладання та технології: лекції, тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, дуальні 

лекції, ситуаційні дослідження та інші. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Методи оцінювання: практична перевірка виконаних завдань, опитування, тестування, оцінювання 

у процесі, модульний контроль. 

Структура оцінки: виконання практичних завдань – 60 балів, модульні контролі – 40 балів. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                   Ю.І. Мельничук, к.філ.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: - 
2. Title: Fundamentals of free legal aid in Ukraine 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: І (bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: -. 
6. Semester when the discipline is studied: -. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets O. V., candidate of law 

sciences, docent. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be able to: 

• analyze and apply the rules of law in a particular situation; 

• communicate, explain, appeal, applying the rules of law; 

• identify legally relevant facts and form sound professional opinions; 

• to work in a team and to work independently. 

10. Forms of organizing classes: lesson, independent work, practical preparation, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: - 
12. Course contents: Theme 1. Free legal aid as a tool to protect the rights of citizens. Theme 2. 

Organization of the BVPD system of Ukraine. Theme 3. Organization of free primary legal aid. Theme 4. 

Free secondary legal aid. Interaction of the BVPD system with judicial and law enforcement agencies. 

Theme 5. Interaction of the BVPD system with lawyers. Theme 6. Organization of citizen protection. Theme 

7. Features of providing legal assistance to convicts. Theme 8. Ensuring the quality of legal aid. 

13 The main recommended information resources: 1. On free legal aid: Law of Ukraine of 2.06.2011 № 

3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text. 2. On the establishment of the 

Coordination Center for Legal Aid and the liquidation of the Center for Legal Reform and Bill Work under 

the Ministry of Justice: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 06.06.2012 № 504. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show / 504-2012-% D0% BF # n17. 3. On approval of the Regulations on 

centers for the provision of free secondary legal aid: Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 

02.07.2012 № 967/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15. 4. On approval of the 

Procedure and conditions of the competition for the selection of lawyers involved in the provision of free 

secondary legal aid: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 28.12.2011 № 1362. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show / 1362-2011-% D0% BF # n93. 5. On approval of the Procedure for 

informing the centers for free secondary legal aid about cases of detention, administrative arrest or 

application of a preventive measure in the form of detention: Resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine of 28.12.2011 № 1363. URL: https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF#n10. 

6.On approval of the Quality Standards for the provision of free secondary legal aid in criminal proceedings: 

Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 25.02.2014 № 386/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0337-14. 7. On approval of the Quality Standards for the provision of 

free secondary legal aid in civil, administrative proceedings and representation in criminal proceedings: 

Order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 21.12.2017 № 4125/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1554-17#Text. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours , independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Teaching methods and technologies: lectures, trainings, role-plays, discussions, presentations, dual lectures, 

case studies and others. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Assessment methods: practical verification of completed tasks, surveys, testing, assessment in the process, 

modular control. 

Assessment structure: performance of practical tasks - 60 points, modular controls - 40 points. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of the department                                                             Y.I. Melnichuk, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


