
АДВОКАТУРА ТА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 
 

Мета курсу – 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 та місця адвокатури 

в суспільстві та забезпечить належну професійну підготовку юриста-
правозахисника, а також набуття знань щодо діяльності прокуратури в охороні 

прав фізичних і юридичних осіб на базі конституційного, кримінально-
процесуального, цивільного процесуального, господарського, 

адміністративного, кримінально-виконавчого права. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Адвокатура та прокуратура України» має 

безпосередній зв'язок із такими дисциплінами як: «Конституційне право 
України», «Судові та правоохоронні органи», «Адміністративне право та 

процес», «Цивільне право (загальна частина)», «Цивільне право (особлива 

частина)»,  «Цивільне процесуальне право»,  «Кримінальне право (загальна 

частина)», «Кримінальне право (особлива частина)», «Кримінальне 
процесуальне право», «Господарське право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: засвоєння теоретичних основ сутності та змісту 

адвокатської діяльності та діяльності органів прокуратури, а також 

категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни 

адвокатура та прокуратура України. 
Програмні результати навчання:  
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; завдання прокурорського нагляду та основні напрямки 

прокурорської діяльності, принципи організації діяльності прокуратури; 

правові норми, які визначають функції та завдання прокуратури, принципи 

здійсненням прокурорського нагляду, повноваження прокурорів; організацію 

роботи в органах прокуратури: підбір, розставлення та виховання кадрів, 

планування, керівництво в органах прокуратури; контроль і перевірка 

виконання, обліку звітності та діловодства в органах прокуратури 
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; характеризувати 

сутність прокурорської діяльності; складати проекти найважливіших 

прокурорських актів – постанов, вказівок; застосовувати чинне законодавство 

про прокуратуру, роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, накази та 

інструкції Генерального прокурора України. 



володіти: понятійно-категоріальним апаратом адвокатської та 

прокурорської діяльності.  
Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Поняття, завдання адвокатури, форми адвокатської діяльності, 

адвокатське самоврядування. Історичні аспекти становлення адвокатури. 

Поняття адвокатури та її завдання, організаційні форми та принципи діяльності. 
Адвокатське самоврядування. Етика адвокатської діяльності. Гарантії 

адвокатської діяльності. Адвокат в кримінальному судочинстві. Участь 

адвоката у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві. 
Поняття, завдання прокуратури України. Принципи організації і 

діяльності органів прокуратури України. Конституційні функції органів 

прокуратури. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури. 

Розгляд скарг і заяв. Повноваження органів прокуратури при здійсненні 

нагляду за додержанням і застосуванням законів. Нагляд за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство. Підтримання державного обвинувачення в суді. 

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законом. Нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у  кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. Кадри органів прокуратури 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний 

обсяг – 150 годин, у т. ч. – 54 години аудиторних занять і 96 годин – самостійна 

та індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 

 


