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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання: українська.  

Статус дисципліни:  вибіркова   

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень теорії держави та права, базових галузевих юридичних 

дисциплін та інших суміжних правових дисциплін і курсів, з урахуванням останніх досягнень 

науки міжнародного права, практики, у тому числі судової, застосування Конституції 

України, інших нормативно-правових актів, виявлених проблем кодифікації законодавства 

України, міжнародного передового досвіду правового регулювання суспільної діяльності.       

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність» є сукупність 

управлінських відносин, які складаються переважно у сфері державного управління, а також 

узагальнення змін практичної діяльності органів держави. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин (загальний обсяг) 5 кредити ECTS 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу «Адвокатська діяльність» є ознайомлення студентів з діяльністю 

адвоката; розвинення, закріплення та конкретизація інтересу до неї. 

 Завдання курсу полягає в пізнанні студентами природи предмета, принципів 

юридичної деонтології; вивченні особливостей роботи адвоката, видів юридичної практичної 

діяльності, змісту загальної, психологічної та професійної культури адвоката, його правової, 

етичної та естетичної культури; а також ознайомлення студентів з основними положеннями 

міжнародно-правових та національних законодавчих актів, що визначають стандарти і 

формують правову основу адвокатської діяльності. 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Адвокатська діяльність» забезпечує набуття здобувачами освіти 

компетентностей: 

 

  Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

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

структури правничої професії та її ролі у суспільстві.  

СК10 Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання. 

СК14 Здатність до 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.  

 

Програмні результати навчання (ПР)  
ПР5 Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПР8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин.  
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ПР13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

ПР14 Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності.  

ПР20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  

ПР21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. Засоби діагностики 

успішності навчання: теоретичні питання, практичні завдання, завдання для 

проведення письмових модульних контрольних робіт, питання для опитування під час 

практичних завдань, індивідуальні питання, питання для поточного контролю, тести, 

задачі, питання для підсумкового контролю. 

 

ОСНОВНИЙ КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ КУРСУ 

 

Основний категоріальний апарат курсу складають загальні юридичні та спеціальні 

поняття, а саме:  

 право, закон, мораль, адвокат, кримінальний процес, захисник, адвокатська 

таємниця, адвокатське досьє, клопотання захисника, позовна заява,цивільне судочинство, 

правова допомога,судові дебати, захисна промова, касаційна скарга,апеляційна скарга, 

претензії, консультативна робота, помічник адвоката, скарги, допуск захисника до участі у 

справі тощо. 

 

Застосування юридичних понять дозволяє сформувати понятійний апарат студентів, 

сформувати загальні уявлення та знання з даної дисципліни, а також інших дисциплін 

кримінально-правового спрямування, визначити місце правоохоронних органів у боротьбі та 

попередженні злочинних проявів в державі. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назва теми 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с п ін. с.р. л с п ін. с.р. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади адвокатської діяльності. Захист в 

кримінальному судочинстві 

ТЕМА 1. Історичні етапи 

становлення та розвитку 

адвокатської діяльності в 
Україні. 

18 4 2 - - 12 18 1 - - - 17 

ТЕМА 2. Загальні засади 

адвокатської діяльності. 

18 4 2 - - 12 18 1 1 - - 16 

ТЕМА 3. Адвокат – 
захисник підозрюваного, 

обвинуваченого, 

підсудного. Особливості 

здійснення захисту на 
стадії попереднього 

розслідування 

18 4 2 - - 12 18 2 1 - - 15 

ТЕМА 4. Здійснення 
захисту громадян в суді 

18 8 2 - - 8 18 2 - - - 16 

ТЕМА 5. Адвокат як 

представник потерпілого, 

цивільного позивача та 
цивільного відповідача  

18 8 2 - - 8 18 2 - - - 16 

Разом за змістовним 

модулем 1. 

90 28 10 - - 52 90 8 2 - - 80 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Адвокатська діяльність та особливості її організації в 

цивільному судочинстві 

ТЕМА 6. Участь адвоката 
в цивільному судочинстві 

20 8 2 - - 10 20 2 - - - 18 

ТЕМА 7. Особливості 

підготовки позовних заяв 

по справам про захист 
права власності та про 

визнання угод 

недійсними, здійснення 
захисту по ним 

20 8 4 - - 8 20 2 1 - - 17 

Тема 8. Особливості 

надання правової 

допомоги під час 
судового розгляду 

цивільної справи  

20 8 4 - - 8 20 2 1 - - 17 

Разом за змістовним 

модулем 2. 

60 24 10 - - 26 60 6 2 - - 52 

Разом 150 52 20 - - 78 150 14 4 - - 132 
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5.Зміст програми навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади адвокатської діяльності.  

 

ТЕМА 1. Історичні етапи становлення та розвитку адвокатської діяльності в Україні.  

Поняття адвокатської діяльності. Терміни «адвокат», «адвокатура». Адвокатська 

діяльність як учбова дисципліна, її місце в системі інших юридичних дисциплін. 

Предмет і структура спецкурсу. 

Взаємодія цієї учбової дисципліни з науками кримінального процесу, цивільного 

процесу, господарського процесу, кримінально-виконавчим правом і суміжними з ним 

пенітенціарною психологією і педагогікою. Співвідношення адвокатської діяльності як 

учбової дисципліни з психологією, соціологією, філософією та іншими суспільними науками. 

Значення ораторського мистецтва в діяльності адвоката. 

Походження адвокатської діяльності. Адвокатура у найдавніші часи людського 

суспільства. 

Адвокатура Греції. Адвокатська діяльність в Стародавньому Римі. Адвокатська 

діяльність та її особливості в Римі республіканського періоду. Організаційні особливості 

адвокатської діяльності в Римі за часів імперії. Адвокатська діяльність у середі віки. 

Адвокатська діяльність та її особливості в ХVІ – ХІХ століттях. 

Адвокатська діяльність та особливості її організації у сучасний період. Завдання 

адвокатури на сучасному етапі.  

Світові стандарти функціонування адвокатури. 

 

ТЕМА 2. Загальні засади адвокатської діяльності. 
Принципи утворення адвокатури.  

Поняття захисника. Всезагальність права займатися адвокатською діяльністю. Рівень 

професійної підготовки адвоката. Порядок прийняття до адвокатури в Англії: соліситори і 

баритери. Зайняття адвокатською діяльністю в США. Вимоги до адвокатської діяльності у 

Франції, Німеччині та деяких інших зарубіжних країнах. 

Недержавний статус адвокатури в Україні. Права та обов’язки адвоката. 

Адвокатська таємниця.  

Адвокатське досьє. 

Принципи діяльності адвокатури. Незалежність адвокатів у процесі виконання своїх 

фнкцій. Законність адвокатської діяльності.  

Дисциплінарне провадження в адвокатурі. Дисциплінарне провадження. Склад та 

компетенція Дисциплінарної палати. Поняття та види дисциплінарних стягнень. Оскарження 

рішення про накладення дисциплінарного стягнення. 

Оплата праці адвоката.  Оплата праці адвокатів в Україні. Особливості правового 

регулювання питання оплати праці адвоката за законодавством зарубіжних країн. 

 

ТЕМА 3. Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Особливості 

здійснення захисту на стадії попереднього розслідування 
Конституційний статус адвоката як захисника підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного. Поняття підозрюваного, обвинуваченого та підсудного за законодавством 

України. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. 

Участь захисника за угодою. Участь захисника за призначенням. Момент і порядок 

допуску захисника до участі в справі. 

Побачення з підзахисним та коло питань, які необхідно з’ясувати при першій бесіді. 

Поради адвоката відносно тактики поведінки його підзахисного. 

Клопотання захисника. Оформлення клопотання про передачу особи на поруки 

колективу підприємства, установи, організації. 

Подання скарг та зауважень. Відвід слідчого. Оскарження дії і рішень слідчих 

органів. 
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Ознайомлення з матеріалами попереднього слідства.  

 

ТЕМА 4. Здійснення захисту громадян  в суді 

Здійснення захисту в стадії попереднього розгляду справи в суді. 

Загальні положення здійснення захисту під час судового розгляду справи в суді 

першої інстанції. 

Методика допиту захисником підзахисного, потерпілого, свідків та експертів. 

Виступ адвоката в судових дебатах. Правила будови адвокатської промови. Значення 

судової риторики та її практичне застосування під час виступу адвоката в судових дебатах.  

Право адвоката на репліку та його реалізація. 

Ознайомлення з протоколом судового засідання, підготовка, та подання письмових 

зауважень на протокол. 

Особливості здійснення захисту неповнолітніх. 

Особливості здійснення захисту в кримінальних справах, які  порушуються не інакше, 

як за скаргою потерпілих. 

Апеляційне оскарження вироку. Форма та зміст апеляційної скарги. Заперечення на 

апеляційну скаргу. 

Участь захисника у розгляді справи судом апеляційної інстанції. 

Оскарження вироку суду в касаційному порядку. Форма та зміст касаційної скарги. 

 

ТЕМА 5. Адвокат як представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача 
Момент і порядок допуску адвоката-представника в справу. 

Права та обов’язки адвоката, як представника потерпілого.  

Права та обов’язки адвоката – представника цивільного позивача. Права та обов’язки 

адвоката, як представника цивільного відповідача. 

Особливості правового статусу адвоката-представника. 

Складання позовної заяви, момент та порядок її пред’явлення. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Адвокатська діяльність та особливості її організації 

в цивільному судочинстві. 

 

ТЕМА 6. Участь адвоката в цивільному судочинстві 

Загальні питання участі адвоката в цивільному судочинстві 

Правові підстави участі адвоката в цивільному судочинстві. 

Права та обов’язки адвоката – представника позивача, відповідача, третіх осіб. 

Обставини, що виключають участь адвоката в цивільному судочинстві. 

Робота адвоката в процесі підготовки цивільної справи до судового розгляду. Розробка 

правової позиції, збір необхідних доказів по справі. 

Запит адвоката, його форма та зміст. 

Складання позовної заяви та інших правових документів. 

Особливості підготовки позовних заяв (заяв) по шлюбно-сімейним справам та 

здійснення захисту по ним 

Особливості підготовки заяв (позовних заяв) про стягнення аліментів. Форма та зміст заяви 

(позовної заяви) про стягнення аліментів.  

Особливості підготовки позовних заяв про розірвання шлюбу та про визнання шлюбу 

недійсним. 

Форма та зміст позовної заяви про розірвання шлюбу. 

Особливості підготовки позовних заяв про поділ спільного майна подружжя. 

Форма та зміст позовної заяви про поділ спільного майна подружжя. 

Особливості підготовки позовних заяв по житловим справам та здійснення 

захисту по ним. 
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Особливості підготовки захисту по справам про визнання особи такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням. 

Форма та зміст позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням. 

Особливості підготовки захисту по справам про зміну умов договору найму житлового 

приміщення. 

Форма та зміст позовної заяви про зміну умов договору найму житлового приміщення. 

Особливості підготовки захисту, форма та зміст позовних заяв про вселення. 

 

ТЕМА 7. Особливості підготовки позовних заяв по справам про захист права власності 

та про визнання угод недійсними, здійснення захисту по ним  

Особливості підготовки та складання позовних заяв про усунення перешкод в 

здійсненні права власності на квартиру та зобов’язання виписатися з неї. 

Особливості складання позовних заяв про визнання права власності та визначення 

порядку користування житловим приміщенням. 

Особливості підготовки та складання позовних заяв про переведення прав та 

обов’язків покупця по договору купівлі – продажу частини будинку (квартири). 

Особливості підготовки та складання позовних заяв про визнання договору дарування 

недійсним. 

Особливості підготовки позовних заяв по справам про відшкодування матеріальної 

шкоди, завданої в результаті ДТП (крім позовних вимог про відшкодування шкоди, завданої 

здоров’ю). 

Форма та зміст позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди, завданої в 

результаті ДТП. 

Особливості підготовки позовних заяв по справам про відшкодування шкоди, завданої 

залиттям квартири, її форма та зміст. 

Особливості підготовки позовних заяв по справам про відшкодування моральної 

шкоди. 

 

ТЕМА 8. Надання правової допомоги під час судового розгляду цивільної справи 

Доповідь матеріалів цивільної справи при пред’явленні позовної заяви до суду.  

Загальні положення здійснення захисту під час судового розгляду справи в суді 

першої інстанції. 

Заявлення клопотань, подача додаткових доказів по справі. 

Виступ в дебатах. Право на репліку та його реалізація.  

Ознайомлення з протоколом судового засідання, підготовка та подання письмових 

зауважень на нього. 

 

6. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 
Історичні етапи становлення та розвитку адвокатської 

діяльності в Україні. 
4 1 

2. Загальні засади адвокатської діяльності 4 1 

3.  

Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного. Особливості здійснення захисту на стадії 

попереднього розслідування 

4 

2 

4. Здійснення захисту громадян  в суді 8 2 

5. 
Адвокат як представник потерпілого, цивільного 

позивача та цивільного відповідача 
8 

2 
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6. Участь адвоката в цивільному судочинстві 8 2 

7. 

Особливості підготовки позовних заяв по справам про 

захист права власності та про визнання угод 

недійсними, здійснення захисту по ним 

8 

2 

8. 
Надання правової допомоги під час судового розгляду 

цивільної справи 
8 

2 

 Разом 52 14 

 

7. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

8. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 
Історичні етапи становлення та розвитку адвокатської 

діяльності в Україні. 
2 - 

2. Загальні засади адвокатської діяльності 2 1 

3.  

Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного. Особливості здійснення захисту на стадії 

попереднього розслідування 

2 

1 

4. Здійснення захисту громадян  в суді 2 - 

5. 
Адвокат як представник потерпілого, цивільного 

позивача та цивільного відповідача 
2 

- 

6. Участь адвоката в цивільному судочинстві 2 - 

7. 

Особливості підготовки позовних заяв по справам про 

захист права власності та про визнання угод 

недійсними, здійснення захисту по ним 

4 

1 

8. 
Надання правової допомоги під час судового розгляду 

цивільної справи 
4 

1 

 Разом 20 4 

 

9. Теми лабораторних робіт 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Теми самостійної роботи 

 № 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 
Історичні етапи становлення та розвитку адвокатської 

діяльності в Україні. 
12 17 

2. Загальні засади адвокатської діяльності 12 16 

3.  

Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного. Особливості здійснення захисту на стадії 

попереднього розслідування 

12 

15 

4. Здійснення захисту громадян  в суді 8 16 

5. 
Адвокат як представник потерпілого, цивільного 

позивача та цивільного відповідача 
8 

16 
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6. Участь адвоката в цивільному судочинстві 10 18 

7. 

Особливості підготовки позовних заяв по справам про 

захист права власності та про визнання угод 

недійсними, здійснення захисту по ним 

8 

17 

8. 
Надання правової допомоги під час судового розгляду 

цивільної справи 
8 

17 

 Разом 78 132 

 

 

11. Завдання для самостійної роботи 

 

Історичні етапи становлення та розвитку адвокатської діяльності в Україні. 

Дайте відповідь 

 Поняття адвокатської діяльності. 

 Предмет і структура спецкурсу. 

 Походження адвокатської діяльності. 

 Адвокатська діяльність та її особливості в ХVІ – ХІХ століттях. 

 Адвокатська діяльність та особливості її організації у сучасний період. 

 Світові стандарти функціонування адвокатури. 

 

Загальні засади адвокатської діяльності.  

 Охарактеризуйте предмет та структуру спецкурсу. 

 Охарактеризуйте правовий статус і завдання адвокатури на сучасному етапі. 

 Назвіть та охарактеризуйте види адвокатської діяльності. 

 Охарактеризуйте особливості надання консультативної юридичної допомоги фізичним та 

юридичним особам. 

 Сформулюйте поняття захисника в кримінальному судочинстві. Обставини, що 

виключають участь захисника в кримінальному судочинстві.  

 Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі. Правова позиція захисника. Колізія 

позицій захисника і підзахисного.  

 Адвокатська таємниця.  

 Адвокатське досьє. 

 Обов’язкова участь захисника на попередньому слідстві та в суді. Відмова підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного від захисника і його заміна. 

 

Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Особливості здійснення 

захисту на стадії попереднього розслідування.  

 Дайте відповідь: Оформлення клопотання про передачу особи на поруки колективу 

підприємства, установи, організації. 

 Дайте відповідь: Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на 

захист. 

 

Здійснення захисту громадян  в суді.  

 Дайте відповідь: Особливості здійснення захисту в кримінальних справах, які  

порушуються не інакше, як за скаргою потерпілих. 

 Визначити: Апеляційне оскарження вироку. 

 

Адвокат як представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача. 

Дайте визначення: 

 Момент і порядок допуску адвоката-представника в справу. 
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 Права та обов’язки адвоката, як представника потерпілого.  

 Права та обов’язки адвоката – представника цивільного позивача.  

 Права та обов’язки адвоката, як представника цивільного відповідача. 

 Особливості правового статусу адвоката-представника. 

 Складання позовної заяви, момент та порядок її пред’явлення. 

 

Участь адвоката в цивільному судочинстві. 

Схарактеризуйте: 

 Правові підстави участі адвоката в цивільному судочинстві. 

 Права та обов’язки адвоката – представника позивача, відповідача, третіх осіб. 

 Обставини, що виключають участь адвоката в цивільному судочинстві. 

 

Особливості підготовки позовних заяв по житловим справам та здійснення захисту по 

ним.  

Дайте визначення: 

 Особливості підготовки захисту по справам про визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням. 

 Форма та зміст позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням. 

 Особливості підготовки захисту по справам про зміну умов договору найму житлового 

приміщення. 

 Форма та зміст позовної заяви про зміну умов договору найму житлового приміщення. 

 Особливості підготовки захисту, форма та зміст позовних заяв про вселення. 

 

Надання правової допомоги при оскарженні рішення суду в апеляційному та 

касаційному порядку 

Визначити: 

 Форма та зміст апеляційної скарги.  

 Строки та порядок її подачі.  

 Пояснення на апеляційну скаргу, строки та порядок її подачі. 

 Надання правової допомоги адвокатом під час розгляду справи апеляційною інстанцією. 

 Оскарження рішення суду в касаційному порядку. 

 Надання правової допомоги у справах про адміністративні правопорушення. 

 

Особливості надання правової допомоги юридичним особам. 

Дайте визначення: 

 Правовий статус юридичної служби підприємства, установи, організації. 

 Консультаційна робота, участь в підготовці правових  документів та візування їх. 

 Підготовка та складання претензії. 

 Підготовка та складання відгуку на претензію. 

 Ведення журналів претензійної роботи. 

 Підготовка та складання позовної заяви. 

 Відгук на позовну заяву (пояснення на позов). 

 Ведення журналу обліку позовних заяв. 

 Участь адвоката в розгляді справи в господарському суді. 

 Оскарження рішення господарського суду. 

 

Участь адвоката в веденні позовної роботи на підприємстві та в розгляді справ в суді.  

Схарактеризуйте:  

 Підготовка та складання позовної заяви.  

 Відзив на позовну заяву.  
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 Ведення журналу обліку позовних заяв.  

 Реєстрація та зберігання претензійних та позовних матеріалів на підприємстві. 

 Участь адвоката в розгляді справи в господарському суді.  

 Оскарження рішення господарського суду. 

 

Індивідуальне завдання 

Мета: розвиток навичок самостійного опрацювання матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань та практичне застосування знань 

студента із навчального курсу. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади адвокатської діяльності. Захист громадян в 

кримінальному судочинстві. 

(кожне завдання оцінюється в 2 бали) 

 

Тема 1. Історичні етапи становлення та розвитку адвокатської діяльності  в Україні.  

 Адвокатська діяльність як учбова дисципліна, її місце в системі інших юридичних 

дисциплін. – підготувати письмову доповідь. 

 Походження адвокатської діяльності. – підготувати письмову доповідь. 

Тема 2. Загальні засади адвокатської діяльності. 

 Назвіть та охарактеризуйте види адвокатської діяльності. – підготувати есе. 

 Адвокатська таємниця та адвокатське досьє. – підготувати письмову доповідь. 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІI Особливі порядки провадження у кримінальному процесі 

(кожне завдання оцінюється в 4 бали) 

 

Тема 3. Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Особливості 

здійснення захисту на стадії попереднього розслідування 

 Конституційний статус адвоката як захисника підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного. – підготувати письмову доповідь. 

 Участь захисника за угодою та за призначенням. – підготувати есе. 

Тема 4. Здійснення захисту громадян  в суді. 

 Здійснення захисту в стадії попереднього розгляду справи в суді. – підготувати письмову 

доповідь. 

 Виступ адвоката в судових дебатах. – підготувати письмову доповідь. 

Тема 5. Адвокат як представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача.  

 Права та обов’язки адвоката, як представника потерпілого.  

 Права та обов’язки адвоката – представника цивільного позивача..  

Тема 6. Участь адвоката в цивільному судочинстві. 

 Правові підстави участі адвоката в цивільному судочинстві. – підготувати есе. 

 Права та обов’язки адвоката – представника позивача, відповідача, третіх осіб. – 

підготувати письмову доповідь. 

Тема 7 Особливості підготовки позовних заяв по житловим справам та здійснення 

захисту по ним 

 Особливості підготовки захисту по справам про визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням. – підготувати письмову доповідь. 

 Форма та зміст позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням. – підготувати письмову доповідь. 

Тема 8 Надання правової допомоги при оскарженні рішення суду в апеляційному та 

касаційному порядку. 

 Форма та зміст апеляційної скарги. – підготувати есе. 



 13 

 Оскарження рішення суду в касаційному порядку. – підготувати письмову доповідь. 

 

 

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю  

(диференційований залік) 

1. Поняття адвокатської діяльності. 

2. Предмет і структура спецкурсу. 

3. Походження адвокатської діяльності. 

4. Адвокатська діяльність та її особливості в ХVІ – ХІХ століттях. 

5. Адвокатська діяльність та особливості її організації у сучасний період. 

6. Світові стандарти функціонування адвокатури. 

7. Охарактеризуйте предмет та структуру спецкурсу. 

8. Охарактеризуйте правовий статус і завдання адвокатури на сучасному етапі.  

9. Назвіть та охарактеризуйте види адвокатської діяльності. 

10. Охарактеризуйте особливості надання консультативної юридичної допомоги фізичним 

та юридичним особам. 

11. Сформулюйте поняття захисника в кримінальному судочинстві. Обставини, що 

виключають участь захисника в кримінальному судочинстві.  

12. Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі. Правова позиція захисника. 

Колізія позицій захисника і підзахисного.  

13. Адвокатська таємниця.  

14. Адвокатське досьє. 

15. Обов’язкова участь захисника на попередньому слідстві та в суді. Відмова підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного від захисника і його заміна. 

16. підприємства, установи, організації. 

17. Дайте відповідь: Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на 

захист. 

18. Дайте відповідь: Особливості здійснення захисту в кримінальних справах, які  

порушуються не інакше, як за скаргою потерпілих. 

19. Визначити: Апеляційне оскарження вироку. 

20. Момент і порядок допуску адвоката-представника в справу. 

21. Права та обов’язки адвоката, як представника потерпілого.  

22. Права та обов’язки адвоката – представника цивільного позивача.  

23. Права та обов’язки адвоката, як представника цивільного відповідача. 

24. Особливості правового статусу адвоката-представника. 

25. Складання позовної заяви, момент та порядок її пред’явлення. 

26. Правові підстави участі адвоката в цивільному судочинстві. 

27. Права та обов’язки адвоката – представника позивача, відповідача, третіх осіб. 

28. Обставини, що виключають участь адвоката в цивільному судочинстві. 

29. Особливості підготовки захисту по справам про визнання особи такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням. 

30. Форма та зміст позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням. 

31. Особливості підготовки захисту по справам про зміну умов договору найму житлового 

приміщення. 

32. Форма та зміст позовної заяви про зміну умов договору найму житлового приміщення. 

33. Особливості підготовки захисту, форма та зміст позовних заяв про вселення. 

34. Форма та зміст апеляційної скарги.  

35. Строки та порядок її подачі.  

36. Пояснення на апеляційну скаргу, строки та порядок її подачі. 

37. Надання правової допомоги адвокатом під час розгляду справи апеляційною інстанцією.  

38. Оскарження рішення суду в касаційному порядку. 

39. Надання правової допомоги у справах про адміністративні правопорушення. 
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40. Правовий статус юридичної служби підприємства, установи, організації. 

41. Консультаційна робота, участь в підготовці правових  документів та візування їх. 

42. Підготовка та складання претензії. 

43. Підготовка та складання відгуку на претензію. 

44. Ведення журналів претензійної роботи. 

45. Підготовка та складання позовної заяви. 

46. Відгук на позовну заяву (пояснення на позов). 

47. Ведення журналу обліку позовних заяв. 

48. Участь адвоката в розгляді справи в господарському суді. 

49. Оскарження рішення господарського суду. 

50. Підготовка та складання позовної заяви.  

51. Відзив на позовну заяву.  

52. Ведення журналу обліку позовних заяв.  

53. Реєстрація та зберігання претензійних та позовних матеріалів на підприємстві.  

54. Участь адвоката в розгляді справи в господарському суді.  

55. Оскарження рішення господарського суду. 

56. Адвокатська діяльність як учбова дисципліна, її місце в системі інших юридичних 

дисциплін. – підготувати письмову доповідь. 

57. Походження адвокатської діяльності. – підготувати письмову доповідь. 

58. Назвіть та охарактеризуйте види адвокатської діяльності. – підготувати есе. 

59. Адвокатська таємниця та адвокатське досьє. – підготувати письмову доповідь. 

60. Конституційний статус адвоката як захисника підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного. – підготувати письмову доповідь. 

61. Участь захисника за угодою та за призначенням. – підготувати есе. 

62. Здійснення захисту в стадії попереднього розгляду справи в суді. – підготувати письмову 

доповідь. 

63. Виступ адвоката в судових дебатах. – підготувати письмову доповідь. 

64. Права та обов’язки адвоката, як представника потерпілого.  

65. Права та обов’язки адвоката – представника цивільного позивача..  

66. Правові підстави участі адвоката в цивільному судочинстві. – підготувати есе. 

67. Права та обов’язки адвоката – представника позивача, відповідача, третіх осіб. – 

підготувати письмову доповідь. 

68. Особливості підготовки захисту по справам про визнання особи такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням. – підготувати письмову доповідь. 

69. Форма та зміст позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням. – підготувати письмову доповідь. 

70. Форма та зміст апеляційної скарги. – підготувати есе. 

71. Оскарження рішення суду в касаційному порядку. – підготувати письмову доповідь. 

 

13. Методи навчання 

Методи навчання на лекціях:  

вербальний метод (лекція, дискусія тощо); методи візуалізації (презентація, метод 

ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій та інші); робота з навчально-

методичною літературою (конспектування, тезування, анотування тощо); інші методи у 

сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання 

(дистанційні, мультимедійні, веборієнтовані тощо);  

Методи навчання на семінарських заняттях:  

вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо); метод візуалізації (презентація, метод 

ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій та інші); робота з навчально-

методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, доповіді тощо); інші 

методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); кейс-метод (вирішення 

ситуацій, розв’язання завдань тощо); практичний, пошуковий метод 
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14. Методи оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Адвокатська діяльність» використовуються такі 

методи оцінювання: 

- для поточного контролю у вигляді: усного та письмового опитування,  фронтального 

опитування, доповідей, тестування, вирішення ситуаційних завдань,  написання есе 

(рефератів), виконання індивідуальних завдань тощо.  

- для модульного контролю у вигляді: письмової відповіді (теоретичні питання, 

тестування, вирішення ситуаційних завдань тощо).  

- для підсумкового контролю у вигляді диф.заліку у формі письмової відповіді 

(теоретичні питання, вирішення ситуаційних завдань тощо). 

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за 

формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення диференційованого заліку.  

 

Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з 

навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність» є підсумковий контроль – 

диференційований залік. 

 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти застосовуються контрольні заходи у 

формі поточного, модульного та підсумкового контролю знань у відповідності до 

«Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти». 

 

Поточний контроль 

Види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти обираються та оцінюються 

викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей навчальної 

дисципліни. Оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти для 

дисципліни «Адвокатська діяльність» відбувається за такими рекомендованими балами: 

 

Види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти Кількість балів  

Аудиторна робота 

Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач тощо 1-5 

Тестування 1-5 

Ділова гра, практичний кейс тощо 1-10 

Інші види аудиторної роботи  

Самостійна робота 

Реферат, есе тощо 1-10 

Інші види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти (участь у 

публічних заходах (конференція, олімпіада тощо); написання 

наукової статті, участь у конкурсах студентських робіт тощо) 

1-10 

Інші види самостійної роботи  

Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти) 1-50 
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*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за 

рекомендованою шкалою в залежності від особливостей навчальної дисципліни. 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти застосовуються критерії у відповідності до «Положення про 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти». 

 

Модульний контроль 

Навчальна дисципліна «міжнародне право» передбачає виконання двох модульних 

контрольних робіт. Модульна контрольна робота з навчальної  дисципліни «Адвокатська 

діяльність» оцінюється в 10 балів. Максимальна сумарна кількість балів за модульний 

контроль складає 20 балів. 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового контролю у разі набрання ним за 

результатами поточного та модульного контролю не менше 20 балів. 

Для визначення ступеня засвоєння (змістового модуля) навчальної дисципліни та 

контрольного оцінювання знань здобувачів вищої освіти застосовуються критерії у 

відповідності до «Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти».  

 

Підсумковий контроль 

Максимальна кількість балів за диференційований залік з начальної дисципліни 

«Адвокатська діяльність» складає 40 балів. 

Для визначення ступеня засвоєння навчальної дисципліни та контрольного оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти за підсумковим контролем застосовуються критерії у 

відповідності до «Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти».  

Підсумкова оцінка переводиться у національну систему оцінювання і шкалу ECTS 

згідно таблиці: 

Порядок переведення оцінок у систему ЄКТС 

 

 

17.  Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Для денної форми здобуття освіти 

 

Поточний контроль та самостійна робота - 60 Самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 10 40 100 

3 3 3 3 3 5 5 5 

Модульний контроль 1 - 10 Модульний контроль 2 - 10 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНК

А ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для екзамену 

курсової роботи (проекту), 

практики 

для заліку 

(диференційованого 

заліку) 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота - 60 Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота   

50 10 40 100 

 

18. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Адвокатська діяльність» узагальнено в комплексі 

навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  

19. Рекомендована література 

 

Основна література до навчального курсу «Адвокатська діяльність» 

 

Нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України. К.: Преса України, 2016. 

2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»[електронний ресурс]. – режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 2.  

 

Основна 

 

1. Погорецький М.А., Яновська О.Г. Адвокатура України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 

2016. – 368 с.   

2. Soloviova A. Law: basic aspects: [textbook]. Vinnytsia, 2019. 80 p. 

3. Soloviova A. Jurisprudence. Kyiv, Kyiv International University, 2019. 100 p. 

                                                         

                                                                       Додаткова 

1. Буркацький Л.К.Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян. 

Коментарі, заяви, скарги. – К.:Юрінком Інтер,2020. 

2. Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури 

України: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 900 с. 

3. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Під ред. П.І. 

Шевчука. – К.: Юрінком Інтер, 2019  

4. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству / Под ред. Н.М. 

Губатова. – М.: Юрид. лит., 2016. 

 

Міжнародно-правові документи 

1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048 

2. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та 

співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй від 24 

жовтня 1970 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_569 

3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_569
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
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4. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_055 

5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004   

8. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26 червня 

1945 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_010 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ НА 

ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ ТА В ІНТЕРНЕТІ 

1. Електронні бази законодавства України: Інфодиск: „Законодавство України” (нормативно-

правова база українською мовою – понад 80 000 документів); ЛИГА: ЗАКОН; Нормативні 

акти України (НАУ); Парус-Консультант; Юрист + Закон. 

2. Верховна Рада України  − http:// www.rada.gov.ua 

3. Президент України − http:// www.president.gov.ua 

4. Кабінет Міністрів України − http:// www.kmu.gov.ua 

5. Конституційний суд України − http:// www.ccu.gov.ua 

6. Рада Європи − http:// www.coe.int 

7. Європейський суд з прав людини − http:// www.echr.coe.int 

8. Український портал практики Європейського суду з прав людини − http:// 

www.eurocourt.org.ua 

9. Європейський Союз − http:// europa.eu.int/index-en.htm 

10. База законодавства ЄС - EUR-Lex − http:// europa.eu.int/eur-lex 

 

1. «Організація діяльності адвокатури». Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=245:denna-

formanavchannya&Itemid=151 2. «Практикум адвокатури». Режим доступу: 

ftp://ftplec.nlu.edu.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4% 3. «Адвокатська 

деонтологія». Режим доступу: 

ftp://ftplec.nlu.edu.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4% 

Адреси бібліотек 

 

1. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. – м. Київ, вул. Вернадського,79, пр. 

Голосіївський, 3, Володимирська, 62. 

2. Бібліотека Правничої Фундації. – м. Київ, вул. Костьольна, 4 

3. Парламентська бібліотек України – м. Київ, вул. Грушевського, 4. 
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