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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Консультативна діяльність адвоката» спрямована на 

формування у студентів основних знань про захист прав, свобод і законних інтересів 

громадян та юридичних осіб, представництво інтересів громадян і юридичних осіб як у 

відносинах з державою, так і між собою,представництво в судах та інших державних і 

правоохоронних органах інтересів фізичних та юридичних осіб, надання фізичним і 

юридичним особам, державним і громадським установам (об’єднанням) юридичної 

допомоги, підвищення рівня інформованості населення у правовій галузі 

 

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ 

 

3 кредити (90 год.): 20 годин аудиторної роботи, 70 годин самостійної роботи 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Консультативна діяльність адвоката» 

виступає формування правової свідомості; підготовка майбутніх фахівців високого 

професійного рівня, з належною базою правових знань; формування поважного ставлення до 

пріоритетності законодавства в забезпеченні діяльності юридичних та фізичних осіб.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Годин

и 

(лек. / 

сем.) 

Тема Результати навчання Завдання / 

Способи 

контролю 

2/2 Організація 

адвокатської 

діяльності – 

невикористані 

ресурси і 

можливості 

Орієнтуватися у питаннях: Адвокатська 

монополія на представництво у судах. 

Захист прав адвокатів та гарантія безпеки. 

Принципи здійснення адвокатської 

діяльності. Види адвокатської діяльності. 

Форми адвокатської діяльності. 

запитання 

тести 



2/2 Професія адвокат  Вміти охарактеризувати поняття: Вища 

школа Національної асоціації адвокатів 

України. Вимоги до особи яка має бажання 

стати адвокатом. Отримання доступу до 

професії для адвокатів з України. 

Страхування професійної відповідальності 

адвоката. Порядок, строки та розмір 

сплати щорічних внесків. Професійні 

права адвоката. Професійні обовˈязки 

адвоката. Адвокатська таємниця. 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 

 

 

Підстави для 

здійснення 

адвокатської 

діяльності  

Орієнтуватися у питаннях: 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. 

Техніка розрахунку облікової вартості 

юридичних послуг. 

тести 

кейси 

2/2 Проведення 

консультацій в 

адвокатському 

бюро  

Розуміти поняття: консультування у разі 

виклику особи до правоохоронних органів. 

Консультування щодо складання позовної 

заяви. Консультування щодо оформлення 

допомоги у зв’язку з народження дитини 

тести  

2/2 Представництво в 

кримінальному 

судочинстві. 

Характеризувати: Проблематика 

провадження строків тримання під вартою 

на етапі судового провадження. Правові 

засади діяльності адвокатів та приватних 

детективів. Ознаки обґрунтованості 

підозри як підстави обрання, зміни та 

провадження запобіжних заходів. 

Дослідження доказів при перегляді вироків 

судами апеляційної інстанції 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Консультативна 

робота адвоката в 

Європейському 

суді з прав 

людини  

Описувати: Правове становище адвоката в 

Європейському суді з прав людини. 

Основна функція адвоката в 

Європейському суді з прав людини. 

Юридична допомога з підготовки скарги в 

Європейському суді з прав людини. 

Підготовка скарги . 

запитання, 

кейси 

2/2 Особливості 

участі адвоката 

адміністративном

у процесі  

Розуміти поняття: Загальні положення 

процесуальної діяльності адвоката в суді 

першої інстанції. Межі тлумачення 

правовідносин між адвокатом і судом. 

Складання адвокатом процесуальних 

документів. Участь захисника у справах за 

угодою і за призначенням. Промова 

тести 

кейси 



адвоката. 

2/2 Особливості 

застосування 

дисциплінарної 

відповідальності 

до адвоката  

Знати: 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 

тести 

кейси 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Артеменко О.В. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Адвокатура України» для 

студентів юридичного факультету / О.В. Артеменко / 

Київ: – 2013. – 33 с. 

Базова 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

2. Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність : станом на 1 січ. 2014 р. : 

відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 56 с. 

3. Гаррис Р. Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. 

Гаррис ; пер. с англ. П. Сергеич. – Изд. 2-е. – М. : Изд-во СГУ, 2010. – 349 с.Х629.08 / Г 21 

4. Данилов Е. П. Справочник адвоката: консультации, защита в суде, образы документов / Е. 

П. Данилов. – М. : Юрайт, 2012. – 726 с. – (Профессиональная практика). Х629.211.7 / Д 18 

5. Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката : у 2 ч. / за заг. ред. С. Ф. Сафулько. – К. 

: Ін Юре, 2008. – Ч. 1–2. 

Допоміжна 

1. Основні положення про роль адвокатів: Прийняті у серпні 1990 року VІІІ Конгресом ООН 

по запобіганню злочинам. 

2. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: Підручник. — Харків: Вид-во Нац. ун-

ту внутр. справ МВС України, 2002. — Ч. 1. 14 

 34. Бойко В. Ф. “Мала” судова реформа в Україні: необхідність, сутність, проблеми та 

перспективи: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. 

3. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков,О. В. Кузьменко, І. Д. 

Пастух [та ін.] / за ред. В. В. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. 

4. Артеменко О.В. Особливості провадження у справах про адміністративні проступки у 

сфері охорони навколишнього природного середовища/ Артеменко 

О.В.// Вісник академії праці і соціальних відносин України. Серія: Право та державне 

управління. – 2013. - №1. – С. 71-76 

5. Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс 

адвокатского права и адвокатской криминалистики : учеб. пособие / О. В. Синеокий. –Изд. 2-

е, испр. и доп. – Харьков : Право, 2012. – 520 с. 



6. Геведзе Т. Л. Особливості повноважень адвоката із захисту прав, свобод та законних 

інтересів учасників господарських відносин у господарському процесі / Т. Л. Геведзе // 

Адвокат. – 2013. – № 9. – С. 36–40. 

7. Гошовська Т. В. Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: 

позитивний прояв судово-правового реформування / Т. В. Гошовська, Н. Л. Дроздович // 

Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 9. – С. 28–34. 

8. Іваницький С. О. Адвокат у кримінальному провадженні на підставі угоди / С. О. 

Іваницький // Адвокат. – 2013. – № 10. – С. 26–29. 

9. Книгін К. Г. Суб'єкти договору надання правових послуг адвокатом / К. Г. Книгін // 

Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 66. – С. 200–208. Х0я54 / А 43 

10.Компанєйцев С. Особистість адвоката: деонтологічний підхід / С. Компанєйцев // 

Підприємництво, господарствово і право. – 2013. – № 3. – С. 135–137. 

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, 

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 

 

Схема розрахунку остаточної оцінки за курс 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Усне опитування під час занять 30 

Модуль 1 (теми 1-3) – участь в 

обговоренні теоретичних 

питань, виконання тестових завдань, 

кейсів 

20 

Модуль 2 (теми 4-8) – участь в 

обговоренні теоретичних 

питань, виконання тестових завдань, 

кейсів, участь в 

дискусії 

20 

Підсумкова атестація 30 

 



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 

 

 


