
Адвокатура в Україні 

Заплановані результати навчання:  

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів 

вищої освіти системи поглядів та спеціальних знань щодо ведення 

адвокатської діяльності в України, набуття практичних навичок щодо 

тлумачення та застосування норм процесуального законодавства та етики 

адвокатської діяльності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння основних 

принципів адвокатської діяльності в України, змісту адвокатських 

правовідносин та закономірностей їх розвитку; знати та вміти аналізувати 

норми матеріального та процесуального законодавства, застосовувати норми 

права у практичних ситуаціях при роботі з кадровими ресурсами, 

профспілками, партнерами, державними органами; правильно користуватися 

правовою термінологією; працювати з договорами, звітністю та іншою 

документацією; будувати свою управлінську діяльність на принципах, що 

закріплені в діючому законодавстві. 

 

Компетентності:  

загальні:  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 6 Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

ЗК 8 Здатність бути критичним і самокритичним. 

фахові (спеціальні):  

ФК 1 Здатність  застосовувати  знання  з  основ  теорії  та філософії  

права,  знання  і  розуміння  структури  правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

ФК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

ФК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти; 

ФК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції; 

ФК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

ФК 14 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. 

ФК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН 2 Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 



ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 

ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 

 

Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Адвокатура як правозахисний інститут  

Тема 2. Правовий статус адвоката в Україні  

Тема 3. Адвокат у кримінальному провадженні  

Тема 4. Адвокат у цивільному процесі  

Тема 5. Адвокат у господарському та адміністративному судочинстві  

Тема 6. Особливості участі адвоката в конституційному судочинстві та у 

Європейському суді з прав людини  

Тема 7 Організація надання безоплатної правової допомоги 

Тема 8.Особливості організації роботи адвокатури в  сучасних правових 

системах 

Тема 9. Професійні права адвоката України  

Тема 10. Правові засади адвокатського самоврядування в Україні  

Тема 11. Особливості юридичної відповідальності адвокатів в Україні 

Тема 12. Інститут безоплатної правової допомоги  

Тема 13. Захист професійних прав та інтересів адвокатів в Україні та 

зарубіжних країнах . 

 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 120 год  

Кількість кредитів 4  

Форма семестрового контролю залік 
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