
Повна назва: Адвокатська діяльність 

Статус: Нормативна 

Мета:ознайомлення з чинним законодавством про адвокатуру; з основними 

правовими методами та способами роботи адвокатів при наданні правової допомоги в 

цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних  та інших справах. 

Завдання: 

1. спрямувати навчально-інтелектуальну діяльність студентів на формування 

вміння професійно орієнтуватися в складних юридичних ситуаціях під час проведення 

процесуальних дій правоохоронних органів, правильно застосовувати норми 

матеріального права у судовому розгляді, аргументувати законно свою позицію на всіх 

етапах правоохоронного та правозахисного процесів і відстоювати її в судових  дебатах, 

уміти оскаржувати судові рішення, винесені з порушенням чинного законодавства; 

2. виробити навички самостійного аналізу норм права, у галузях якого 

необхідно буде вести правозахисну діяльність; 

3. виробити навички самостійного вивчення теоретичних сентенцій і 

практичної адвокатської діяльності, вміння готувати необхідні процесуальні документи; 

4. допомогти оволодіти методологією застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності як адвокат у всіх галузях права; 

5. сприяти формуванню у студентів високої професійної відповідальності за 

отримане доручення із захисту порушеного права, розуміння важливості ролі адвоката в 

правовому полі, правозахисній діяльності і суспільстві загалом; 

6. утвердити в свідомості студентів, що прерогативою юриста й адвоката 

зокрема є захист людини законними методами, а не захист закону, що адвокат захищає 

людину через закон, а закон захищається державою. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал; заняття 

проводяться з використанням технічних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

завдань задвокатської діяльності та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/

п 

Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самостій

на робота 

студента 

лекці

йні 

семінар

ські 

1.  

Поняття адвокатури, основні принципи її 

формування та діяльності в Україні. Система і 

структура адвокатури в Україні. 

15 2 2 11 

2.  Історія розвитку адвокатури в Україні. 18 4 4 10 

3.  Організація адвокатури в незалежній Україні. 15 2 2 11 



4.  Права і обов`язки адвоката 15 2 2 11 

5.  

Структура центральних органів адвокатури. 

З`їзд адвокатів України. Національна асоціація 

адвокатів України: їх структура і 

повноваження. Рада адвокатів України. Голова 

Ради адвокатів України. Їх структура і 

повноваження. Вища Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури: їх 

структура і повноваження. Вища ревізійна 

комісія адвокатів України. 

18 4 4 10 

6.  

Структура регіональних органів адвокатури 

України. Конференція, Рада адвокатів регіону, 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

регіону. Ревізійна комісія регіону, Бюро по 

наданню безоплатної допомоги, Комісія якості 

при бюро. 

18 4 4 10 

7.  

Здійснення в Україні адвокатської діяльності 

адвоката іноземної держави. Роль адвокатури 

в світових правових системах держав. 

18 4 4 10 

8.  
Участь адвоката кримінальному процесі. 

Участь адвоката у цивільному процесі  
18 4 4 10 

9.  

Участь адвоката при вирішенні 

адміністративних справ і господарських 

спорів 

15 2 2 11 

 Всього 150 28 28 94 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: 

1. поняття адвокатури і яка її роль у суспільстві; 

2. принципову різницю між адвокатурою й іншими правоохоронними та 

правозахисними органами; 

3. засади створення системи та структури адвокатури; 

4. організаційні принципи створення адвокатських об'єднань і їх ієрархічне 

підпорядкування та значення; 

5. роль адвокатури на сучасному етапі реформування й удосконалення 

діяльності правосуддя та правотворчості в Україні; 

6. конституційні гарантії захисту прав і свобод людини, гарантії адвокатської 

діяльності (згідно з Конституцією України та Законом України "Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність"); 

7. завдання і структуру ВКК, порядок прийняття й оскарження рішень, гарантії 

її діяльності; 

8. нормативні акти, які регламентують участь адвоката в цивільному та 

кримінальному процесі; 

9. права адвоката на всіх стадіях цивільного та кримінального процесу; 

10. різницю короткотермінового затримання від взяття під варту; 

11. особа, яка має право санкціонувати взяття під варту; 



12. час, з якого адвокат може виступати суб`єктом в кримінальному 

судочинству; 

13. основні правові засади участі адвоката у справах про адміністративні 

порушення; 

14. відмінність адміністративних правопорушень від кримінального злочину; 

15. процесуальні документи, які складаються про адміністративне 

правопорушення, строки і порядок порушення адміністративної справи; 

16. суб`єкт порушення адміністративної справи та орган у адміністративному 

судочинстві; 

17. адвокат як суб`єкт в господарському процесі; 

18. порядок складання позовної заяви до господарського суду, рух справи, 

попередні дії позивача перед надісланням до суду позовної заяви; 

19. права адвоката в процесі збирання доказів; 

20. порядок оформлення повноважень для участі в господарському процесі; 

вміти: 

1. скласти процесуальні документи, які надходять від фізичних осіб; 

2. скласти процесуальні документи, які надходять від правоохоронних органів. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 150 години / 5 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:усна відповідь на семінарських заняттях та доповнення 

відповіді іншого студента, підготовка і захист реферату, доповіді, підготовка тестових 

завдань та кросвордів 

Протягом ХІІІ триместру здійснюється поточний та підсумковий 

контроль.Поточний контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських 

заняттях, перевірки виконаних завдань самостійної роботи. Підсумковий контрольз 

дисципліни «Адвокатська діяльність» проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді заліку в ХІІІ триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  
Плановітерміниви

конання 
Форми контролю  

Максима-

льнакількі

сть 

балів 

ХІІІ триместр 

Підготовка усної відповіді на 

семінарських заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 35 

Доповнення відповіді іншого 

студента 
протягом триместру 

Доповнення на 

семінарському занятті 5 

Підготовка реферату 12 тиждень Захист реферату 20 

Доповіді/ Підготовка тестових 

завдань 10 тиждень 

Виступ із доповіддю на 

на семінар. занятті/ 

Перевірка тестових 

завдань 

10 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 



Викладач: 

Лісна Іванна Стефанівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та 

теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності –– 26 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 100. В 1999 році захищено дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових вчень. Тема дисертації: «Становлення 

державності на Західноукраїнських землях» 

Сфера наукових інтересів – історія держави і права України та зарубіжних країн, 

адвокатська діяльність. 


