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Силабус навчальної дисципліни 

«АДВОКАТУРА» 

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: «Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Знання, отримані студентами під час вивчення навчальної дисципліни 

допоможуть їм: краще зрозуміти побудову органів адвокатського 

самоврядування, функцій та повноважень адвокатів у сфері 

представництва та захисту інтересів фізичних та юридичних осіб.   

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є інститут адвокатури в Україні, у 

тому числі суб'єкти, що її здійснюють, вимоги до них, принципи і умови 

здійснення адвокатської діяльності.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальний курс спрямований на формування у студентів сучасного 

погляду на: професiю адвоката та її мiсце у забезпеченнi прав та 

охоронюваних законом iнтересiв громадян i юридичних осiб; її значення та 

роль у побудовi демократичної i правової держави; вироблення свiдомого i 

вiдповiдального ставлення до майбутньої професiї; принципи та 

органiзацiйні форм дiяльностi адвокатури, гарантiй адвокатської 

діяльності, адвокатської етики та особливості захисту прав громадян 

України. 

 Курс має висвітлити стрижневі та дискусійні проблеми в цій галузі 

діяльності юристів і бути спрямованим на формування у студентів творчих 

здібностей і навичок засвоєння викладеного матеріалу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень 

публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння 

складних питань з певної теми. 

Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 
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Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити 

зміст основних питань. 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та 

процедур національного права. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних 

та окремих нестандартних ситуаціях. 

Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

добре володіти правничою термінологією. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати 

у команді колег за фахом. 

Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати 

інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з 

протилежними інтересами. 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та 

її ролі у суспільстві. 

Знання стандартів правничої професії. 

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і 

цивільне процесуальне право, сімейне, трудове право, господарське і 

господарське процесуальне право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право. 

Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні 

правових ситуацій. 

Здатність застосовувати юридичну аргументацію; 

Навички 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. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ 1.  

Загальні положення про адвокатуру в Україні 

 

Тема 1. Нормативно-правові джерела навчальної дисципліни, історичні 

аспекти становлення адвокатури в Україні. 

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

принципи адвокатської діяльності. Адвокатське самоврядування. 

Тема 3. Етика адвокатської діяльності.  
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МОДУЛЬ 2.  

Адвокат як учасник кримінального, цивільного, господарського і 

адміністративного процесу 

Тема 4. Гарантії адвокатської діяльності. Права та обов’язки адвоката. 

Тема 5. Адвокат у кримінальному, цивільному, господарському і 

адміністративному судочинстві. 

 

Пререквізити 

Базою для вивчення дисципліни «Адвокатура» є наступні дисципліни: 

«Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Організація 

судових та правоохоронних органів». Крім цього, для повного розуміння 

питань, що вивчаються навчальною дисципліною, велике значення мають 

знання, отримані студентами під час вивчення дисциплін «Кримінальний 

процес», «Цивільний процес», «Адміністративне право», «Судчинство в 

господарських судах», «Кримінальне право», оскільки ними також 

вивчаються діяльність адвоката на стадії досудового розслідування, 

судового розгляду справ різних категорій та розгляді справ про 

адміністративні правопорушення. 

Постреквізити 
Знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни 

“Адвокатура” допоможуть їм під час формування звіту за наслідками 

проходження виробничої практики. 

Рекомендована 

література 

 

Основна (базова) 
1. Організація роботи адвокатури в Україні : навч. посібник / Т. Б. 

Вільчик, О. М. Овчаренко, А. В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. 

– Харків: Право, 2014. – 392 с. 

2. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна 

література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с. 

3.Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / 

С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с. 

4.Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / 

В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. 

– 398 с.       

5. Святоцький О.Д. Адвокатура історія і сучасність / О.Д. Святоцький, 

В.В. Медведчук. - К: Ін Юре, 1997. - 320 с. 

Допоміжна 

1. Русанова О.Г. Процесуальне представництво адвоката у 

кримінальному процесі як гарантія захисту конституційних прав 

потерпілого. Адвокат. 2012. № 2. С. 42 – 45. URL: http:// 

nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2012_2_8. 

2. Стасюк Р. Роль адвоката у захисті прав та законних інтересів 

громадян та юридичних осіб у суді //Юридична Україна. -2003.- № 1. 

3.Дії захисника під час кримінального провадження в суді першої 

інстанції: методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, 

гарантованого державою / К. Кармазіна, Є. Грішин, Т. Сівак. - К., 2014. - 

70 с. 

4.Дубівка І. В. Нормативно-правова основа, поняття і зміст захисту на 

досудовому розслідуванні / І. В. Дубівка // Науковий вісник публічного та 

приватного права. - 2017. -  № 2. - С. 97-102. 

5. Мейер В.Д.. Приватна юридична практика. Довідковий посібник для 

приватних юристів-початківців в Україні. - Правова Ініціатива в 

Центральній та Східній Європі. Американська асоціація юристів. - Київ. - 

1994. 
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Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.rada.gov.ua/ – Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. 

2. http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів 

України. 

3. http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 

4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

5. https://nlu.org.ua/ – Національна бібліотека України ім. Ярослава 

Мудрого. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Семінарські 30 

Самостійна робота 30 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 30 

Модуль 2 20 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ ЄГОРОВ 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: - 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: p.ehorov@chnu.edu.ua 
 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1571 
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