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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Адвокатура України» спрямована на 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, виконавчому, нотаріальному 

процесах, у Європейському Суді з прав людини; вивчення основних етичних правил 

поведінки адвоката; дослідженні існуючих правових систем адвокатури. 

 

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ 

 

3 кредитів (90 години): 20 годин аудиторної роботи, 70 годин самостійної роботи 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України» виступає 

формування системи знань зі специфіки адвокатської діяльності як прикладної галузі 

юридичної спеціальності. У системі юридичних дисциплін “Адвокатура України” є 

прикладною наукою. Навчальна дисципліна зорієнтована на ознайомлення майбутніх 

фахівців з основами та особливостями адвокатської діяльності в Україні.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Годин

и 

(лек. / 

сем.) 

Тема Результати навчання Завдання / 

Способи 

контролю 

2/2 Історичний шлях 

розвитку 

адвокатури в 

Україні 

Орієнтуватися у питаннях: Поняття та 

сутність інституту адвокатури. Історичний 

розвиток адвокатури у дореволюційний 

період.  Адвокатура у після революційний 

період. Адвокатура сьогодення. 

запитання 

тести 



2/2 Організація 

сучасної 

адвокатури в 

Україні 

Розуміти: Загальні положення про 

адвокатуру. Принципи та засади 

здійснення адвокатської діяльності. Види 

адвокатської діяльності. Форми 

адвокатської діяльності.  Гарантії 

адвокатської діяльності. 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 

 

 

Права та 

обов’язки 

адвоката 

Орієнтуватися у питаннях . вимог до особи 

яка має бажання стати адвокатом. Допуск 

до складання кваліфікаційного іспиту. 

Умови проведення кваліфікаційного 

іспиту. Стажування. Свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Посвідчення адвоката України. Професійні 

права адвоката. Професійні обовʼязки 

адвоката. Адвокатська таємниця. 

тести 

кейси 

2/2 Договір про 

надання правової 

допомоги 

Знати: підстави для здійснення 

адвокатської діяльності. Форма та зміст 

договору про надання правової допомоги. 

Підстави для відмови в укладенні договору 

про надання правової допомоги. 

Припинення, розірвання договору про 

надання правової допомоги. Гонорар 

тести  

2/2 Адвокатське 

самоврядування 

Характеризувати: Поняття та завдання 

адвокатського самоврядування. 

Національна асоціація адвокатів України. 

Конференція адвокатів регіону. Рада 

адвокатів регіону. Рада адвокатів України. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури. Ревізійна комісія адвокатів 

регіону. З’їзд адвокатів України. 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Дисциплінарна 

відповідальність 

адвоката 

Описувати: Загальні умови дисциплінарної 

відповідальності адвоката. Підстави для 

притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності. Види дисциплінарних 

стягнень, строк застосування 

дисциплінарних стягнень. Ініціювання 

питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката. Стадії 

дисциплінарного провадження. 

Оскарження рішення у дисциплінарній 

справі. 

запитання, 

кейси 

2/2 Зупинення та 

припинення права 

на заняття 

Розрізняти Зупинення права на заняття 

адвокатською діяльності. Припинення 

права на заняття адвокатською діяльністю. 

тести 

кейси 



адвокатською 

діяльністю 

2/2 Особливості 

участі адвоката у 

цивільному та 

кримінальному 

процесі 

Знати: загальні положення процесуальної 

діяльності адвоката в суді першої 

інстанції. Межі тлумачення правовідносин 

між адвокатом і судом. Складання 

адвокатом процесуальних документів. 

Адвокат – захисник підозрюваного, 

обвинуваченого та підсудного. Участь 

захисника у справах за угодо дою і за 

призначенням. Промова адвоката. 

 

запитання 

тести 

кейси 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою. Вісник Академії 

адвокатури України. 2014. Т. 11, № 2. С. 63–74. URL: 
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6. Северин К. М. Основні елементи принципу незалежності адвокатської 

діяльності на сучасному етапі. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія : Право. 2014. Вип. 28(3). С. 162-165. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28%283%29__42.  

7. Артеменко О.В. Шевченко М. Теоретико-правові основи діяльності 
адвоката в цивільному процесі України - Міжнародний науковий журнал "Інтер 

наука". Серія: "Юридичні науки" № 3 (8) - 2018 с. 73-78  

https://www.inter-nauka.com/issues/law2018/3/3840 
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9. Національна Асоціація України https://unba.org.ua/ 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

1. Політика щодо дедлайнів і перескладання. Роботи, які подаються з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються нижче (-20 балів). Перескладання модулів 

відбувається з дозволу деканату за умови, що причина відсутності студента на модулі 

була поважною. 

2. Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2014_11_2_10
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28%283%29__42
https://www.inter-nauka.com/issues/law2018/3/3840
http://zakon.rada.gov.ua/
https://unba.org.ua/


які не повинні перевищувати 20%. Списування під час контрольних робіт та на 

екзаменах заборонені. 

3. Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. З об’єктивних причин (наприклад, стан 

здоров’я, сімейні обставини, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-

лайн формі (за умови погодженням з керівником курсу). 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та 

заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  

 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна                                        

за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 


