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Дисципліна «Організація адвокатури та адвокатської діяльності» спрямована на 

формування фахових компетентностей щодо правильного трактування та практичного 

застосування положень законодавства, що стосується як діяльності адвокатури України, 

так і адвокатської діяльності.  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системних знань щодо 

предмету, методів та принципів адвокатської діяльності, правових засад організації та 

діяльності адвокатури України, правового статусу адвоката, а також ознайомлення з 

професійними правами адвоката, порядком надання різних видів правової допомоги, що 

сприятиме кращому розумінню ролі і місця адвокатури в суспільстві та забезпечить 

належну професійну підготовку юриста-правозахисника.  

Під час викладання дисципліни найбільша увага зосереджена на засвоєнні 

здобувачами вищої освіти вимог кримінально-процесуального, цивільно-процесуального 

та господарсько-процесуального законодавства, змісту регульованої ними діяльності та 

положень науки кримінального, цивільного та господарського процесу, виробленні умінь 

системного тлумачення і ефективного застосування процесуальних норм з тим, щоб 

гарантувати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 

охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

формування навичок з прийняття процесуальних рішень і складання процесуальних 
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документів.  

Навчальна дисципліна «Організація адвокатури та адвокатської діяльності» базується 

на знаннях таких дисциплін, як «Конституційне право», «Судові та правоохоронні органи», 

«Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес» та «Кримінальне 

право».  

 

 

У результаті засвоєння матеріалу курсу «Організація адвокатури та адвокатської 

діяльності» студенти повинні знати: 

- поняття адвокатури; 

- принципи та засади, на яких ґрунтується діяльність адвокатури в Україні; 

- організаційні форми та види адвокатської діяльності; 

- права та обов’язки адвоката; 

- гарантії адвокатської діяльності; 

- випадки зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю;  

- правила адвокатської етики; 

- види й повноваження органів адвокатського самоврядування. 

вміти: 

- правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що 

регулюють організацію та діяльність адвокатури;  

- використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних 

угод, які регламентують адвокатську діяльність. 

- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми; 

- давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою 

обґрунтованістю. 

- демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права, які потрібні в адвокатській діяльності. 
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20/30 

Змістовий модуль 1. Загальні положення навчальної дисципліни «Адвокатура 
України». Поняття, завдання адвокатури, форми адвокатської діяльності, адвокатське 

самоврядування. 

4/6 

Тема 1. Предмет, система та 
джерела курсу «Адвокатура 
України», історичні аспекти 
становлення адвокатури в 
Україні. 

Знати предмет, завдання і 
система курсу «Адвокатура 
України».  

Вміти аналізувати історичні 
аспекти становлення адвокатури в 
Україні.  

Питання, 
ситуації для 
аналізу. 

4/6 

Тема 2. Поняття адвокатури 
та її завдання, організаційні 
форми та принципи діяльності. 

Знати поняття адвокатури та її 
завдання. 

Вміти розмежовувати її 
організаційні форми та аналізувати 
принципи діяльності адвокатури. 

Питання, 
практичні 
завдання. 

4/6 

Тема 3. Адвокатське 
самоврядування. 

Знати поняття адвокатського 
самоврядування та органи його 
здійснення. 

Вміти розпізнавати на практиці 
повноваження органів 
адвокатського самоврядування. 

Питання, 
ситуації для 

аналізу 

4/6 

Тема 4. Право на заняття 
адвокатською діяльністю. 

Знати поняття «статус адвоката», 
вимоги до посади адвоката, 
професійні права та обов’язки 
адвоката. 

Вміти визначати відповідальність 
відповідальність адвоката щодо 
виконання своїх професійних 
обов’язків, дисциплінарну 
відповідальність адвокатів, порядок 
притягнення до дисциплінарної 
відповідальності адвокатів. 

Питання, 
ситуації для 

аналізу 
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4/6 

Тема 5. Етика адвокатської 
діяльності. 

Знати правила адвокатської етики 
як звід етичних засад діяльності 
адвокатури, поняття та 
характеристику основних принципів 
адвокатської етики, принцип 
конфіденційності у діяльності 
адвоката, практичні аспекти 
впровадження правил адвокатської 
етики в Україні, етичні засади 
прийняття доручення на здійснення 
посередництва між клієнтам, етичні 
аспекти відносин між адвокатами, а 
також майнові особливості відносин 
між адвокатами при рекомендації 
клієнта. 

Вміти застосовувати дані 
принципи на практиці. 

Питання, 
ситуації для 

аналізу 

20/30 

 
Змістовий модуль 2. Гарантії адвокатської діяльності, участь адвоката у 

кримінальному, господарському і адміністративному судочинстві, а також в 
апеляційному та касаційному провадженні. 

4/6 

Тема 6. Гарантії адвокатської 
діяльності. 

Знати поняття та функції гарантій 
адвокатської діяльності. 

Вміти визначати суб’єктів 
реалізації правових гарантій 
діяльності адвоката. 

Питання, 
ситуаційні 
завдання 

4/6 

Тема 7. Правові засади 
діяльності адвоката в 
кримінальному процесі. 

Знати правові засади діяльності 
адвоката в кримінальному процесі. 

Вміти аналізувати процесуальне 
становище адвоката за 
Кримінальним процесуальним 
кодексом України. 

Питання, 
практичні 
завдання 

4/6 

Тема 8. Участь адвоката у 
цивільному, господарському і 
адміністративному 
судочинстві. 

Вміти організувати роботу 
адвоката в цивільному, 
господарському та 
адміністративному судочинстві. 

Знати права та обов’язки адвоката 
в цивільному, господарському та 
адміністративному судочинстві. 

Питання, 
практичні 
завдання/ситу
ації, тести 

 



Кількіс
ть 

годин(
аудит.

/ 
самост

.) 

Тема Результати навчання 
Форми 

контролю 

4/6 

Тема 9. Особливості участі 
адвоката – представника 
потерпілого, цивільного 
позивача чи цивільного 
відповідача. 

Знати порядок допуску до участі у 
кримінальній справі адвоката - 
представника потерпілого, 
цивільного позивача чи цивільного 
відповідача. 

Вміти складати позовну заяву та 
пред‘являти її адвокатом – 
представником потерпілого, 
цивільного позивача чи цивільного 
відповідача. 

Питання, 
практичні 
завдання 

4/6 

Тема 10. Діяльність адвоката 
– представника в 
апеляційному, касаційному 
провадженні, перегляді рішень 
ухвал що набрали законної 
сили у зв‘язку з 
нововиявленими та 
виключними обставинами. 

Знати повноваження представника 
на стадії апеляційного оскарження 
судових рішень та у касаційному 
провадженні. 

Вміти розмежовувати діяльність 
представника у перегляді рішень та 
ухвал що набрали законної сили у 
зв‘язку з нововиявленими та 
діяльність представника у перегляді 
рішень та ухвал що набрали 
законної сили у зв‘язку  
виключними обставинами. 

Питання, 
практичні 
завдання 

24/26 

Змістовий модуль 3. Значення захисника на стадії виконання вироків, постанов та 
ухвал. Адвокат в ЄСПЛ, маркетинг адвокатських послуг, робота адвоката в сучасних 

правових системах. 

4/8 

Тема 11. Консультативна 
робота адвоката на 
підприємстві, в установі, 
організації. 

Знати організацію юридичної 
діяльності у господарській 
діяльності.  

Вміти аналізувати права та 
обов‘язки адвоката – 
юрисконсульта. 

Питання, 
практичні 
завдання, 
тести. 

8/6 

Тема 12. Адвокат в ЄСПЛ. Знати повноваження адвоката при 
розгляді справ у Європейському Суді 
з прав людини. 

Вміти аналізувати  особливості 
доказової діяльності адвоката у 
Європейському Суді з прав людини 
та визначати роль адвоката на стадії 
виконання рішень Європейського 
Суду з прав людини. 

Реферати-
повідомлення
, питання, 
тести, задачі. 
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4/6 

Тема 13.Введення у 
маркетинг адвокатських 
послуг. 

Вміти визначати маркетинг як 
необхідний елемент правильної 
побудови професійної діяльності на 
ринку юридичних послуг.  

Знати основні поняття в сфері 
маркетингу адвокатської діяльності. 

 

Питання, 
тести, задачі. 

8/6 

Тема 14. Особливості 
організації роботи адвокатури 
в сучасних правових системах. 

Знати організаційну структуру 
адвокатури Англії, Франції, 
Німеччини, Сполучених Штатів 
Америки. 

Вміти розмежовувати та знаходити 
відмінності між правовими 
системами цих держав. 

Питання, 
тести, задачі. 

 

 
Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів 

в усіх видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  
самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача.  

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-
диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 
компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 
евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На 
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, 
ведення стислого конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш 
детально на практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, а також 
закріплюються шляхом розв’язування практичних задач. 

В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою 
точку зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, 
публічно виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для 
розв’язування практичних задач. 

Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 
семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у 
відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою 
http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487.  

 

http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487


Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 
опрацювання фахових  інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками 
правильного застосування кримінально-правових норм. 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку 
питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. 
Обсяг самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою 
програмою. 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  

оцінювання навчальних досягнень студентів  за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом 

проведення контрольних заходів, які включають: 

- поточний контроль,  

- модульний контроль,  

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на 
меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 
конкретної роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання 
при поточному контролі є: 

робота в малих групах – спільне опрацювання групою студентів окремих 
проблемних питань з наступною демонстрацією результатів засвоєння навчального 
матеріалу; 

презентація – виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, 
індивідуальних завдань, реферативних досліджень тощо; 

дискусія – обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань 
екологічного законодавства; 

кейс-метод – аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання 
до реальної практичної діяльності; передбачає розв’язування ситуативних задач 
застосування екологічних законодавчих актів. 

Результати поточного контролю за семестр визначаються як середня з поточних 
оцінок за 100-бальною шкалою, відображених у журналах обліку відвідування та 
успішності академічної групи. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 
закінчення логічно завершеної частини лекційних та семінарських занять з певного 
змістового модуля.  

Основною формою  модульного контролю завдання, які включають як перевірку 
теоретичних положень курсу, таксі розв’язування практичних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують 

самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються 

окремо кожним студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, 

навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення 



програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це 

завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка 

виконується на основі знань, вмінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, 

семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або зміст навчальної дисципліни в 

цілому. 

 
 

ТАБЛИЦЯ   розподілу балів за підсумковими контрольними заходами  
та відповідними ваговими коефіцієнтами 

 
 

 Модуль 1 
(поточне 
опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод.  
контроль) 

Модуль 3 
(ІНДЗ) 

Підсумкова  
оцінка 

Вагові 
коефіцієнти, % 

70 20 10 100 

Розрахунок 
оцінки в балах 

80 83 70 80 

 
Приклад розрахунку підсумкової оцінки в балах:  
 

О= 80*0,7+83*0,2+70*0,1=80 
 

 
Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм 

академічної доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються 
Положенням про академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава 
Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних заходів та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). 

 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені 
заняття та незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані 
згідно графіку консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються 
на нижчу оцінку ( до 10 балів).  

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і 
отримати по кожному з Модулів 1,2,3 не менше 60 балів.  

Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами підсумкового 
семестрового контролю у формі іспиту (крім незадовільної оцінки).  Такі  випадки 
регулюються Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань 
студентів. Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення 



про порядок ліквідації академічних заборгованостей  у Галицькому коледжі імені 
В’ячеслава Чорновола. 
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