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Загальний опис дисципліни 

Мета і завдання 

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, порядку надання різних видів правової допомоги, що сприятиме кращому 

розумінню ролі і місця адвокатури в суспільстві та забезпечить належну професійну 

підготовку юриста-правозахисника. 

 

Компетентності  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, 

його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК8. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК9. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

СК13. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру. 

Програмні результати навчання 

ПР1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов 

та обставин. 

ПР6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

ПР7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами. 

ПР14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

ПР15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

 

Зміст за темами: 

Змістовий модуль 1. Загальні положення навчальної дисципліни «Організація 

адвокатури та адвокатської діяльності». Поняття, завдання адвокатури, форми 



адвокатської діяльності, адвокатське самоврядування. 

 Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Організація адвокатури та адвокатської 

діяльності», історичні аспекти становлення адвокатури в Україні..  

Предмет, система і джерела дисципліни «Організація адвокатури та адвокатської 

діяльності». Історичні аспекти становлення адвокатури та адвокатської діяльності. 

Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури та 

адвокатської діяльності. Розвиток демократичних засад організації адвокатури та 

адвокатської діяльності в Україні та світі.  

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

діяльності. 

 Поняття та завдання адвокатури України. Принципи адвокатської діяльності. Види 

адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката. Порядок набуття, 

зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.  

Тема 3. Адвокатське самоврядування.  

Засади та завдання адвокатського самоврядування. Організаційні форми 

адвокатського самоврядування. Порядок здійснення дисциплінарного провадження 

стосовно адвоката. 

 Тема 5. Етика адвокатської діяльності.  

Поняття та характеристика основних принципів адвокатської етики. Принцип 

конфіденційності у діяльності адвоката. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо 

забезпечення дотримання правил адвокатської етики. Етичні аспекти відносин адвоката з 

органами досудового розслідування. Винагорода за надання правової допомоги клієнту. 

Розірвання угоди про надання правової допомоги.  

Змістовий модуль 2. Гарантії адвокатської діяльності, участь адвоката у 

кримінальному, господарському і адміністративному судочинстві, а також в апеляційному 

та касаційному провадженні.  

Тема 6. Гарантії адвокатської діяльності.  

Поняття та функції гарантії адвокатської діяльності. Система гарантії адвокатської 

діяльності. Адвокатська таємниця. Механізм реалізації правових гарантій діяльності 

адвоката. Суб’єкти реалізації правових гарантій діяльності адвоката. Міжнародні 

стандарти організаційних засад адвокатської діяльності.  

Тема 7. Правові засади діяльності адвоката в кримінальному процесі. 

 Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом 

України. Залучення захисника. Обов’язкова участь захисника у кримінальному 

провадженні. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Адвокат 

як представник у кримінальному провадженні. Тема 8. Участь адвоката у цивільному, 

господарському і адміністративному судочинстві. Організація роботи адвоката в 

цивільному процесі. Організація роботи адвоката в господарському процесах. Права та 

обов’язки адвоката в господарському процесі. Процесуальний статус адвоката в 

адміністративному судочинстві. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних 

та юридичних осіб в господарському та адміністративному судочинстві.  

Тема 8. Консультативна робота адвоката на підприємстві, в установі, організації..  

Організація юридичної діяльності у господарській діяльності. Права та обов‘язки 

адвоката – юрисконсульта.  

Тема 9. Адвокат в ЄСПЛ. Принцип захисту прав людини в праві Європейського 

Союзу. 

 Повноваження адвоката при розгляді справ у Європейському Суді з прав людини. 

Особливості доказової діяльності адвоката у Європейському Суді з прав людини. Роль 

адвоката на стадії виконання рішень Європейського Суду з прав людини.  

Тема 10.Введення у маркетинг адвокатських послуг.  

Маркетинг як необхідний елемент правильної побудови професійної діяльності на 

ринку юридичних послуг. Основні поняття в сфері маркетингу адвокатської діяльності.  


