
 

 

 



Повна назва: Адвокатська діяльність  

Статус: Нормативна 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність» є 

опанування студентами технологій застосування норм матеріального та 

процесуального права у правоохоронному, правозахисному та судовому 

процесах, знань усіх галузей права.  

 Завдання: 

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;  

 виробити навички самостійного аналізу норм права, у галузях якого 

необхідно буде вести правозахисну діяльність;  

виробити навички самостійного вивчення теоретичних сентенцій і 

практичної адвокатської діяльності, вміння готувати необхідні процесуальні 

документи;  

допомогти оволодіти методологією застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності як адвокат у всіх галузях права; 

 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; 

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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні мати  

Загальні компетентності: 

здатність до абстрактного, логічного, критичного та креативного правового 

мислення, аналізу та синтезу; 



здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

нестандартних ситуаціях; 

здатність писати і розмовляти на професійному рівні, з використанням 

відповідної професійної технології, як державною, так і іноземною мовами; 

здатність здійснювати дослідницьку діяльність на основі знань та критичного 

аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи дослідження, 

обробляти результати досліджень, аналізувати їх, здійснювати пошук 

інформації у різних джерелах; 

знання і розуміння природи етичних стандартів, у тому числі етичних 

стандартів правничої професії та здатність діяти на їх основі; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; 

здатність представити складну інформацію у стислій усній та письмовій 

формах; 

здатність проявити творчій підхід в розробці ідей і досягнення цілей; 

здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою   правову 

позицію; 

здатність оформлювати документацію у відповідності до правових, мовних 

та технічних норм;  

уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською свідомістю. 

Фахові компетентності: 

знання стандартів правничої діяльності; 

знання міжнародних стандартів прав людини; 

знання доктрини та принципу верховенства права; 

знання основ теорії права, структури правничої професії  та її ролі у 

суспільстві; 

знання Концепції про захист прав людини та основоположних свобод, інших 

міжнародних документів, пактів у сфері захисту прав людини, а також 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини; 

здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти; 



навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального 

права; 

здатність застосовувати сукупність правил, прийомів і засобів підготовки, 

розгляду, прийняття та оприлюднення нормативно-правових, 

правозастосовних і інтерпретаційних актів; 

здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції; 

здатність надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації; 

здатність використовувати отримані знання щодо  захисту прав і свобод 

людини та громадянина; 

уміння застосовувати знання у практичній діяльності  при моделюванні 

правових ситуацій ; 

знання основних першоджерел та сучасної філософської літератури з 

правових питань; 

здатність визначати належні та прийняті для юридичного аналізу факти; 

здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції; 

здатність застосовувати юридичну аргументацію; 

здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи 

їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності; 

навички логічного,  критичного і системного аналізу документів, розуміння 

їх   правового характеру  і значення; 

навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності; 

навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

Результати вивчення дисципліни «Адвокатська діяльність»: 

Знання та розуміння: 



розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, 

реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній 

діяльності; 

надавати оцінку чинним нормативно-правовим актам, виявляти колізії та 

прогалини у правовому регулюванні; 

використовувати навички консультування з правових питань, зокрема,  

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог  

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації; 

застосовувати базові знання основних закономірностей юридичного 

мислення та пізнання, поняття і категорії, методології  правової науки; 

 використовувати базові знання технологій та методів ( аналіз юридичних 

документів, способи розв’язування юридичних задач, стандарти для різної 

ділової документації); 

Використовувати базові знання про інформаційні ресурси, де вони розміщені, 

як можна отримати до них доступ і як можна їх використовувати з метою 

підвищення ефективності професійної діяльності. 

Застосування знань та розумінь( уміння) 

здатність захищати права та законні інтереси людини, інших суб’єктів 

правовідносин; 

здатність аналізувати кожну правову ситуацію з позицій доктрини та 

принципу верховенства права; 

здатність виробляти неупереджені фахові рішення та професійно і по-

громадському принципово доводити їх до логічного здійснення у правовій 

практиці;  

здатність застосовувати прецеденти ЄСПЛ у власній професійній практиці; 

здатність вибудовувати власну професійну діяльність у відповідності до 

європейських стандартів правозастосування у публічно-правовій, приватно-

правовій та кримінально-правовій сферах; 

здатність передбачати найбільш очевидні тенденції еволюції юридичної 

практики та здійснювати власну професійну діяльність із їх врахуванням; 



здатність протистояти будь-яким корупційним та іншим антиправовим 

спокусам та протидіяти бюрократизм у, свавіллю і порушенню прав людини; 

здатність використовувати ІТ-ресурси науковим чином, з використанням 

високих стандартів текстового аналізу як до електронних, так і до 

традиційних архівних, законодавчих  та усних джерел; 

здатність визначати цінність чи можливості ефективного використання 

інформації, використовуючи відповідні критерії та стандарти( аргументувати 

оцінку); 

здатність розробляти та аргументовано презентувати в професійному 

середовищі результати своєї теоретичної і практичної  діяльності; 

здатність взаємодіяти інтелектуально та практично з представниками інших 

професій; 

володіння культурою правового мислення; 

розглядати звернення та надавати кваліфіковані відповіді на них; 

вирішувати задачі щодо планування та організації юридичного   процесу, 

вирішувати юридичні справи. 

          Формування суджень: 

формування розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно 

інших людей; 

креативність, здатність до системного мислення;  

адаптивність і комунікабельність; 

турбота про якість виконуваної роботи; 

виявляти готовність переглядати свої судження і міняти образ дій за 

наявності переконливих аргументів. 

Програма навчальної дисципліни 

Денна форма: 

 
Теми Лекції 

Cемінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Поняття адвокатури, основні принципи її 

формування та діяльності в Україні. 

Система і структура адвокатури в 

2 2 9 



Україні. 

2 Історія розвитку адвокатури в Україні. 4 4 9 

3 Організація адвокатури в незалежній 

Україні. 

2 2 9 

4 Права і обов`язки адвоката 4 4 9 

5 Структура центральних органів 

адвокатури. З`їзд адвокатів України. 

Національна асоціація адвокатів України: 

їх структура і повноваження. 

2 2 9 

6 Рада адвокатів України. Голова Ради 

адвокатів України. Їх структура і 

повноваження.  

2 2 9 

7 Вища Кваліфікаційнодисциплінарна 

комісія адвокатури: їх структура і 

повноваження. Вища ревізійна комісія 

адвокатів України. 

2 2 9 

8 Структура регіональних органів 

адвокатури України. Конференція, Рада 

адвокатів регіону, Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія регіону 

2 2 9 

9 Ревізійна комісія регіону, Бюро по 

наданню безоплатної допомоги, Комісія 

якості при бюро. 

2 2 9 

10 Здійснення в Україні адвокатської 

діяльності адвоката іноземної держави. 

Роль адвокатури в світових правових 

системах держав 

2 2 9 

11 Участь адвоката кримінальному процесі 2 2 10 

12 Участь адвоката у цивільному процесі 2 2 10 

13 Участь адвоката при вирішенні 

адміністративних справ і господарських 

спорів 

2 2 10 

 Всього за курсом 30 30 120 

Програма навчальної дисципліни 

Заочна форма 

 
Теми Лекції 

Cемінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Поняття адвокатури, основні принципи її 2 2 8 



формування та діяльності в Україні. 

Система і структура адвокатури в 

Україні. 

2 Історія розвитку адвокатури в Україні. - - 15 

3 Організація адвокатури в незалежній 

Україні. 

2 - 9 

4 Права і обов`язки адвоката 2 2 9 

5 Структура центральних органів 

адвокатури. З`їзд адвокатів України. 

Національна асоціація адвокатів України: 

їх структура і повноваження. 

2 2 9 

6 Рада адвокатів України. Голова Ради 

адвокатів України. Їх структура і 

повноваження.  

- - 15 

7 Вища Кваліфікаційнодисциплінарна 

комісія адвокатури: їх структура і 

повноваження. Вища ревізійна комісія 

адвокатів України. 

- - 15 

8 Структура регіональних органів 

адвокатури України. Конференція, Рада 

адвокатів регіону, Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія регіону 

2 2 9 

9 Ревізійна комісія регіону, Бюро по 

наданню безоплатної допомоги, Комісія 

якості при бюро. 

- - 15 

10 Здійснення в Україні адвокатської 

діяльності адвоката іноземної держави. 

Роль адвокатури в світових правових 

системах держав 

- - 15 

11 Участь адвоката кримінальному процесі 2 2 9 

12 Участь адвоката у цивільному процесі - - 15 

13 Участь адвоката при вирішенні 

адміністративних справ і господарських 

спорів 

- - 15 

 Всього за курсом 12 10 158 

-  

-  



Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 180 години / 6 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 доповіді, конспект ЗУ «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність». Протягом IX cеместру здійснюється поточний та 

підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється надання усних 

відповідей на семінарських заняттях, перевірки виконаних завдань 

самостійної роботи. Підсумковий контроль з дисципліни «Адвокатська 

діяльність» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 

Денна форма 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна 

кількість балів 
1 Усна відповідь на семінарському занятті 42(6*7) 

2 Конспект ЗУ »Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність » 

10 

3 Наукова доповідь 18 

4 Залік ( IX семестр) 30 

 Всього 100 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 

Заочна форма 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна 

кількість балів 
1 Усна відповідь на семінарському занятті 14(2*7) 

2 Конспект ЗУ »Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність » 

46 

3 Наукова доповідь 10 

4 Залік ( IX семестр) 30 

 Всього 100 

 

 

Викладач: Лісна Іванна Стефанівна – завідувач кафедри історії та 

теорії держави і права ЧНУ імені Петра Могили, кандидат юридичних наук, 



доцент. Працює в ЧНУ імені Петра Могили з 2006 року, з них більше 10 

років – на посаді завідувача кафедри історії та теорії держави і права. 

Науковий пошук Іванни Стефанівни пов'язаний з проблемами 

вітчизняного державо і правотворення, розробкою змісту професійної 

підготовки юристів в університеті. У 1999 році вона захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, присвячену 

становленню державності на Західноукраїнських землях.  

Як доцент кафедри історії та теорії держави і права, бере активну 

участь у розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

організовує професійну роботу кафедри. Більше 130 науково-методичних 

публікацій.  

 

 


