
КАРПАТСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  АВГУСТИНА  ВОЛОШИНА 
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА ТА КАНОНІЧНОГО ПРАВА 

 

 

 
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ 
 

АДВОКАТСЬКА ПРАКТИКА  
 
Спеціальність  081 Право 
Галузь знань 08 Право 
 
ОП Правознавство та правозахисна діяльність 
 
 
Затверджено  на  засіданні  кафедри 
Протокол  № __  від ___ _____  20__  р. 

 
Гарант  освітньої  програми                 доц. Онуфрій Д. В. 

 
Викладач  дисципліни                                

 
 

Анотація 
Мета викладання навчальної дисципліни є -  закріплення, розширення та 

поглиблення знань здобувачів щодо змісту норм законодавства, яке регулює 
організацію та діяльність адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, 
вироблення навиків самостійного аналізу та тлумачення законодавства. 

 Завданнями курсу «Адвокатська практика» є: 
    теоретичні : 

• засвоєння теоретичних основ  сутності та змісту адвокатської  діяльності, а також 
категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни 
(адвокатура України, адвокат, адвокатська діяльність, захист, представництво, 
договір про надання правової допомоги тощо), розкриття й аналіз проблемних 
питань, які виникають в ході провадження такої діяльності, 

• розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури, види  та форми 
адвокатської діяльності, що передбачені законодавством  і застосовуються на 
практиці; 

• ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів, 
адвокатських бюро та адвокатських  об’єднань; 

• з’ясування здобувачами основних соціальних прав адвоката та його помічника, 
процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та підстав припинення 
адвокатської діяльності; 

• визначення структури й повноважень  органів адвокатського самоврядування; 

• з’ясування загальних засад відносин адвокатури з органами юстиції  та 
державного управління. 

практичні : 
o навчити правильно тлумачити  та застосовувати норми чинного  законодавства, 

що регулюють організацію  та діяльність адвокатури; 
o вміти використовувати у практичній  діяльності норми законів України та 

міжнародно-правових актів в сфері адвокатської діяльності. 



В результаті вивчення дисципліни студенти будуть знати: 

• 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. 

• виділяти з поміж інших проблемні питання що виникають в ході здійснення 
адвокатської діяльності, вміти проводити їх системний аналіз та пропонувати 
певні шляхи подолання. 

Компетентності що набуваються: 
o знати нормативно-правові акти України, що регулюють діяльність адвокатури 

України та історію зародження і етапи розвитку української адвокатури; 
o аналізувати правові основи діяльності адвокатури та її функціонування; 
o характеризувати систему і структуру органів адвокатури; 

• вміти  визначити поняття, значення, систему  принципів організації і діяльності  
адвокатури; 

o знати гарантії незалежності адвокатів при здійсненні  своїх повноважень; 
o аналізувати основні проблеми діяльності та реформування органів адвокатури. 
o аналізувати та оцінювати сучасний стан законності, злочинності та інших  

правопорушень; 
o прогнозувати розвиток криміногенних процесів та стану законності; 
o планувати та оцінювати результати роботи адвокатів; 
o застосовувати науково-технічні засоби в організації діяльності адвокатури; 
o самостійно складати правові акти у вигляді скарги, позову; 
o координувати дії органів; 
o узагальнювати і впроваджувати в практику позитивний досвід роботи органів 

адвокатури; 
o знати професійні права адвокатів та принципи діяльності адвокатури; 

• розуміти  психологію стосунків адвоката  з колегами, клієнтами та судом; 
o знати моральні засади адвокатської професії та адвокатську етику. 
o на практиці застосовувати положення Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»; 
o виважено підходити до формування моральних засад адвокатської професії; 
o застосовувати етику у професійній діяльності; 
o знаходити психологічний контакт з клієнтами; 
o знати систему і структуру органів адвокатури та повноваження кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії; 
o володіти методологією консультативної роботи адвоката; 
o вміти проводити різні види консультування; 
o самостійно складати договір про надання правової допомоги; 
o застосовувати науково-технічні засоби в організації діяльності адвокатури; 
o забезпечити організацію адвокатської діяльності; 
o надавати правову допомогу громадянам у забезпеченні ними конституційних 

прав та гарантій.  



    Міждисциплінарні зв’язки: Діяльність адвокатури пов’язана з діяльністю 
органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів України. Саме тому дана 
дисципліна має взаємозв’язок з такими дисциплінами як: «Кримінальний процес», 
«Судові та правоохоронні органи України», «Цивільний процес» тощо. 
➢ . 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

СВО 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 90 

08 Право 
081 Право 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

3-й 

Семестр 

6 

Лекції 

20 год. 2 год. 

Практичні 

Загальна кількість годин 90 
 

бакалавр 
10 год. 2 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 
форми навчання – 2 

 
 

60 год. 86 год. 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю 

Іспит 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«АДВОКАТСЬКА ПРАКТИКА» 

 
Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні проблеми адвокатської 

діяльності 
Тема 1. Проблеми становлення та розвиток адвокатської діяльності на 
території України 
Виникнення адвокатської діяльності на території України. Історичний аспект. 
Адвокатська діяльність за часів радянського союзу. Адвокатська діяльність незалежної 
України. Міжнародно-правовий фактор розбудови адвокатської діяльності в Україні на 
сучасному етапі її розвитку, проблеми та питання.  
 
Тема 2. Правові засади, форми та принципи здійснення адвокатської 
діяльності в Україні 
Правові засади здійснення адвокатської діяльності. Принципи адвокатської діяльності. 
Гарантії адвокатської діяльності. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом 
індивідуально. Адвокатське бюро. Адвокатське об'єднання. Помічник адвоката. Види 
здійснення адвокатської діяльності.  
 
Тема 3. Дисциплінарна відповідальність адвоката 



Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката. Підстави для притягнення 
адвоката до дисциплінарної відповідальності. Поняття та класифікація 
дисциплінарних стягнень. Порядок ініціювання питання про дисциплінарну 
відповідальність адвоката. Дисциплінарне провадження.   
 
Тема 4. Організація адвокатської діяльності в Україні 
Адвокатське самоврядування в Україні, функції та завдання. Організаційні форми 
адвокатського самоврядування. Фінансове забезпечення органів адвокатського 
самоврядування  
 
Тема 5. Місце та роль адвокатури в забезпеченні прав та законних інтересів 
людини і громадянина 
Законодавство про безоплатну правову допомогу. Місце та роль адвокатури в реалізації 
закону про безоплатну правову допомогу.  
 
Тема 6. Адвокатська етика як засада функціонування адвокатури 
Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури. Практичні 
аспекти впровадження правил адвокатської етики.  
 
Тема 7. Загальна характеристика стандартів адвокатської діяльності 
Порівняльний аналіз міжнародних стандартів адвокатської професії та чинного 
законодавства України. 
Загальні вимоги до адвокатської діяльності. Основні засади організації роботи 
адвоката. Стандарти процесуальної діяльності адвоката.  
 

Змістовний модуль 2. 
Окремні проблемні питання адвокатської діяльності 

 
Тема 8. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного 
Адвокат — захисник підозрюваного. Роль адвоката у провадженні досудового 
розслідування. Адвокат — захисник обвинуваченого. Адвокат — захисник підсудного.   
 
Тема 9. Проблемні питання участі адвокатів у справах, що розглядаються 
судом присяжних 
Нормативне врегулювання порядку участі адвоката в суді присяжних. Підготовка 
адвоката до ведення справи в суді за участю суду присяжних. Особливості ведення 
захисту на різних етапах судочинства за участю присяжних засідателів.  
 
Тема 10. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та 
цивільного відповідача 
Адвокат — представник потерпілого. Адвокат — представник цивільного позивача. 
Адвокат — представник цивільного відповідача.  
  
Тема 11. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі 
Процесуально-правове становище адвоката під час ведення цивільних справ у суді 
першої інстанції Функції адвоката — правозахисника в цивільному процесі. Адвокат-
представник у цивільному процесі. Правовідносини адвоката-представника із судом і 
довірителем. 
Повноваження адвоката перед зверненням до суду. Складання заяви, скарги, позовної 
заяви. Ініціатива адвоката у здійсненні процесуальних дій. Участь адвоката на різних 
стадіях розгляду цивільної справи в суді першої інстанції.  
 



Тема 12. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях 
апеляційного, касаційного провадження та під час перегляду судових 
рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами 
Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання Адвокат на стадії 
апеляційного провадження. Адвокат на стадії касаційного провадження. Адвокат і його 
роль у перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. 
Процесуальні дії адвоката на стадії виконання судового рішення. Процесуальні дії 
адвоката на стадії виконання вироку.  
 
Тема № 13. Адвокат у адміністративному судочинстві 
Правові підстави та умови участі адвоката у адміністративному судочинстві. 
Повноваження адвоката як процесуального представника у адміністративному 
судочинстві. Документи, що підтверджують повноваження адвоката-представника. 
Участь адвоката у адміністративному суді першої інстанції та при перегляді судових 
рішень по адміністративних справах. Дії адвоката-представника з підготовки скарги у 
провадженні за винятковими обставинами та її подання до Верховного Суду України.  
 
Тема № 14. Адвокат у господарському судочинстві 
Правові основи участі адвоката-представника у господарському судочинстві. 
Складання позовної заяви. Відгук на позов та зустрічний позов. Роль адвоката у 
досудовому врегулюванні господарських спорів. Повноваження адвоката-представника 
при розгляді господарських справ у суді першої інстанції. Доказування у 
господарському процесі. Участь адвоката у вирішенні господарських спорів при 
перегляді судових рішень вищими судовими інстанціями. 

  

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 



 
 

 Практичні заняття 
 

Тема практичного заняття години 

Тема 9. Проблемні питання участі адвокатів у справах, що 
розглядаються судом присяжних 

2 

Тема 10. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та 
цивільного відповідача 

2 

Тема 11. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процес 
2 

Тема 12. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях 
апеляційного, касаційного провадження та під час перегляду судових 
рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами 

2 

Тема 13. Адвокат у адміністративному судочинстві 2 

 
10 

 

Тематика курсу 
Тема  кількість год. 

лекції занятт
я 

сам. 
роб. 

 Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні проблеми адвокатської 
діяльності 

Тема 1. Проблеми становлення та розвиток 
адвокатської діяльності на території України 

1  4 

Тема 2. Правові засади, форми та принципи 
здійснення адвокатської діяльності в Україні 

1  4 

Тема 3. Дисциплінарна відповідальність адвоката 1  6 
Тема 4. Організація адвокатської діяльності в Україні 1  6 
Тема 5. Місце та роль адвокатури в забезпеченні прав 
та законних інтересів людини і громадянина 

1  6 

Тема 6. Адвокатська етика як засада функціонування 
адвокатури 

1  6 

Тема 7. Загальна характеристика стандартів 
адвокатської діяльності 

1  4 

Змістовний модуль 2. Окремні проблемні питання адвокатської 
діяльності 

Тема 8. Адвокат — захисник підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного 

2  4 

Тема 9. Проблемні питання участі адвокатів у справах, 
що розглядаються судом присяжних 

2 2 4 

Тема 10. Адвокат — представник потерпілого, 
цивільного позивача та цивільного відповідача 

1 2 4 

Тема 11. Адвокат як правозахисник і представник у 
цивільному процес 

2 2 4 

Тема 12. Діяльність адвоката як процесуального 
представника на стадіях апеляційного, касаційного 
провадження та під час перегляду судових рішень у 
зв’язку з нововиявленими обставинами 

2 2 4 

Тема 13. Адвокат у адміністративному судочинстві 2 2 4 
Тема 14. Адвокат у господарському судочинстві 2  4 

ЗАГ.: 20 10 60 



Теми для самостійного опрацювання  

Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні проблеми адвокатської 
діяльності 

1. Проблеми становлення та розвиток адвокатської діяльності на території України 
(4 год.)  

2. Правові засади, форми та принципи здійснення адвокатської діяльності в 
Україні (4 год.)  

3. Дисциплінарна відповідальність адвоката (6 год.)  
4. Організація адвокатської діяльності в Україні (6 год.)  
5. Місце та роль адвокатури в забезпеченні прав та законних інтересів людини і 

громадянина (6 год.)  
6. Адвокатська етика як засада функціонування адвокатури (6 год.)  
7. Загальна характеристика стандартів адвокатської діяльності (4 год.)  

     
Змістовний модуль 2. Окремні проблемні питання адвокатської діяльності 
 

1. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного (4 год.)  
2. Проблемні питання участі адвокатів у справах, що розглядаються судом 

присяжних (4 год.)  
3. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача (4 год.)  
4. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процес (4 год.)  
5. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях апеляційного, 

касаційного провадження та під час перегляду судових рішень у зв’язку з 
нововиявленими обставинами (4 год.)  

6. Адвокат у адміністративному судочинстві (4 год.)  
7. Адвокат у господарському судочинстві (4 год.)  

 
 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі Microsoft 
Office PowerPoint, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань. 
Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з виконанням 
ситуаційних та розрахункових завдань ‒ індивідуальних та в групах; конференцій; 
ділових та рольових ігор, а також написання лабораторно практичних робіт. 
 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Поточний контроль з предмету «Адвокатська практика» включає тематичне 
оцінювання та модульний контроль. 
Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів здійснюється на 
основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові відповіді з предмету, 
самостійні, практичні та контрольні роботи. 
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