
Вибірковий блок «Адвокатура» ОС «Магістр» 

(денна форма навчання) 

До вибіркового блоку «Адвокатура» ОС «Магістр» входять дисципліни: 

1. Міжнародні стандарти в організації та діяльності адвокатури в Україні; 2. 

Адвокатська етика; 3. Основи ораторського мистецтва адвоката; 4. Участь 

адвоката в Європейському суді з прав людини в цивільних і кримінальних 

справах; 5. Гарантії адвокатської діяльності; 6. Методика застосування 

адвокатом практики Європейського суду з прав людини при здійсненні 

захисту та представництва в Україні; 7. Проблеми здійснення адвокатом 

захисту та представництва в кримінальному процесі; 8. Участь адвоката в 

цивільному процесі; 9. Відповідальність адвоката; 10. Консультативна робота 

адвоката; 11. Представництво адвокатом в нотаріальному процесі. 12. Роль 

адвоката в альтернативному врегулюванні спорів. 

Анотації навчальних дисциплін вибіркового блоку «Адвокатура»: 

1. Міжнародні стандарти в організації та діяльності адвокатури в 

Україні: Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані 

на  

спрямовані на досягнення таких компетентностей як: здатність застосовувати 

загальні та спеціальні знання в сфері міжнародного правового регулювання 

організації та функціонування інституту адвокатури; вирішувати практичні 

проблеми визначення правового статусу адвокатури; здатність приймати 

обґрунтовані рішення щодо застосування норм міжнародного права, що 

регулюють принципи організації та діяльності адвокатури для вирішення 

спірних питань діяльності вітчизняної адвокатури. В межах навчальної 

дисципліни вивчаються міжнародні стандарти та принципи діяльності 

адвокатури, правового статусу інституту адвокатури та організації і 

функціонування органів адвокатського самоврядування. 

2. Адвокатська етика: Форми викладання та методи навчання цієї 

дисципліни спрямовані на вивчення та опанування теоретичних й 

практичних проблем, особливостей адвокатської етики. Курс навчальної 



дисципліни передбачає формування у студентів – майбутніх адвокатів 

професійних та морально-етичних правил адвокатської діяльності та їх 

особистої поведінки. Вивчення основних вимог до професійної поведінки 

адвокатів, які ґрунтуються на певних принципах, правилах, міжнародних 

стандартах, судовій практиці та спрямовані на підвищення авторитету 

адвокатури України та зміцнення престижу професії адвоката. 

3. Основи ораторського мистецтва адвоката: Форми викладання та 

методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення теоретичних 

й практичних проблем, особливостей ораторського мистецтва 

адвоката. Опанування базових технік ораторського мистецтва, вербальних та 

невербальних засобів комунікації у професійній діяльності адвоката, 

здійснення дослідницьких проектів, пошук комплексних підходів до 

вирішення проблем, обґрунтування правової позиції спрямовано для набуття 

відповідних навичок та їх подальшого використання. Курс передбачає 

підготовку та побудову захисної промови адвоката, дотримання її складових, 

ведення професійних дискусій. 

4. Участь адвоката в Європейському суді з прав людини в цивільних і 

кримінальних справах: Форми викладання та методи навчання цієї 

дисципліни спрямовані на вивчення та опанування теоретичних, практичних 

навичок щодо участі адвоката у Європейському Суді з прав людини, 

опанування студентами особливостей діяльності адвоката із розрахунку на 

провадження у ЄСПЛ, діяльності адвоката на різних стадіях розгляду справи 

у Європейському суді, вирішення різних практичних ситуацій з 

обґрунтуванням правової позиції. Здійснюється поглиблене дослідженні 

особливостей участі адвоката в Європейському Суді, визначенні правових 

засад захисту прав людини та основоположних свобод у ЄСПЛ, розкритті 

правового статусу адвоката у Європейському Суді. 

5. Гарантії адвокатської діяльності: При вивченні дисципліни 

розкриваються такі питання: поняття гарантій адвокатської діяльності, ґенеза 

та їх значення; роль міжнародно-правових стандартів професійних прав 



адвокатів та гарантій адвокатської діяльності; види гарантій адвокатської 

діяльності та їх особливості; взаємозв’язок гарантій адвокатської діяльності 

із іншими складовими правового статусу адвоката; аналіз порушень прав 

адвокатів та гарантій  адвокатської діяльності в Україні; практика 

Європейського суду прав людини щодо захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності. Набуватимуться знання про дію механізмів, способів 

та засобів щодо забезпечення професійних прав адвокатів та практику їх 

захисту. 

6. Методика застосування адвокатом практики Європейського суду з 

прав людини при здійсненні захисту та представництва в Україні: Форми 

викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення та 

опанування правової природи, теоретичних знань й практичних навичок 

щодо методики застосування адвокатом практики Європейського Суду з прав 

людини; вивчення принципів тлумачення та практики застосування 

Європейської конвенції з прав людини. В межах навчальної дисципліни 

здійснюється поглиблене дослідження практики ЄСПЛ проти України та 

інших країн-учасниць Конвенції, вивчаються правові засади захисту прав 

людини та основоположних свобод у Європейському суді з прав людини, 

аналізуються аспекти змінення практики ЄСПЛ. 

7. Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в 

кримінальному процесі: Форми викладання та методи навчання дисципліни 

спрямовані на досягнення таких компетентностей як: здатність застосовувати 

загальні та спеціальні знання в сфері правового регулювання здійснення 

адвокатом захиста і представництва в кримінальному процесі з метою 

вирішення теоретичних та практичних проблем, що виникають в процесі 

його реалізації; здатність до розроблення проектів процесуальних 

документів; здатність приймати обґрунтовані рішення щодо застосування 

правових норм при розв’язанні спірних питань, які виникають у адвоката в 

кримінальному процесі. В межах навчальної дисципліни вивчаються 

процесуальні особливості та практичні і теоретичні проблеми здійснення 



адвокатом представництва та захисту в кримінальному процесі, теоретичне 

моделювання представництва та захисту адвокатом в кримінальному процесі. 

8. Участь адвоката в цивільному процесі: Форми викладання та методи 

навчання дисципліни спрямовані на формування у здобувачів освіти таких 

елементів професійного досвіду як навички та вміння до процесуальної 

роботи адвоката, здобуття навичок втілення результатів проведеної 

підготовчої роботи при зверненні до суду, та вміння визначати напрямки 

діяльності адвоката на різних стадіях судового процесу та при наданні 

правової допомоги в оскарженні судових рішень в залежності від обставин 

справи. В межах навчальної дисципліни вивчаються правові основи участі 

адвоката в цивільному процесі та методико-прикладні аспекти процесуальної 

діяльності адвоката у цивільних справах та процесуальні особливості участі 

адвоката в цивільному процесі. 

9. Відповідальність адвоката: Форми викладання та методи навчання 

дисципліни спрямовані на досягнення таких компетентностей як: здатність 

застосовувати загальні та спеціальні знання в сфері правового регулювання 

притягнення адвоката до відповідальності, залежно від виду вчиненого ним 

правопорушення; здатність приймати обґрунтовані рішення щодо 

застосування правових норм при розв’язанні спірних питань, які виникають у 

процесі реалізації процедури притягнення адвоката до відповідальності. В 

межах навчальної дисципліни вивчаються поняття відповідальності адвоката, 

її принципи, підстави та процедури притягнення адвоката до 

відповідальності, залежно від виду вчиненого ним правопорушення, 

теоретичне моделювання притягнення адвоката до відповідальності.  

10.  Консультативна робота адвоката: Форми викладання та методи 

навчання дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу 

онтологічної сутності консультативної діяльності адвоката, її складових 

елементів, з відображенням як сучасного стану такого правового інституту, 

так і перспектив його розвитку та вдосконалення. В межах навчальної 

дисципліни вивчаються основні терміни, які визначають структурні елементи 



консультативної роботи адвоката, процедури, методики здійснення 

консультативної діяльності адвоката, в тому числі шляхом врахування 

існуючих патернів, специфічних особливостей залежно від різного роду 

правовідносин, форм та способів захисту, психотипу клієнта тощо. 

11.  Представництво адвокатом в нотаріальному процесі: Форми 

викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на дослідження 

особливостей участі адвоката як представника особи при вчиненні 

нотаріальної дії, аналіз специфічних рис адвоката як представника та 

нотаріального процесу, як форми охорони прав фізичних та юридичних осіб, 

виявлення проблемних аспектів у врегулюванні даних питань, розроблення 

конкретних пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства України. В 

межах навчальної дисципліни вивчаються правова природа представництва у 

нотаріальному процесі, види адвокатської діяльності у даному виді 

правовідносин, особливий статус адвоката та специфічні повноваження у 

порівнянні з іншими представниками у нотаріальному процесі, окремі 

аспекти діяльності адвоката на різних стадіях нотаріального провадження. 

12.  Роль адвоката в альтернативному врегулюванні спорів: Форми 

викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на формування знань 

про теоретичні та практичні основи вирішення конфлікту через застосування 

альтернативних способів вирішення спорів, Особливості участі адвоката в 

урегулюванні правових спорів в якості медіатора. В межах навчальної 

дисципліни набуватимуться знання щодо правильного застосування 

юридичних норм, що регулюють суспільні відносини у сфері 

альтернативного вирішення справ; формування практичних навичок у 

застосуванні окремих моделей альтернативного вирішення спорів, зокрема, 

навичок з проведенням процедури медіації тощо. 

Викладання зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення 

здобувачами вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 081 «Право» 

програмних результатів навчання, що визначені Стандартом вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для другого 



(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 643 від 20.07.2022 р.  

Навчальні дисципліни вибіркового блоку «Адвокатура» зорієнтовані на 

формування у здобувачів освітнього ступеня «Магістр» теоретичних знань з 

актуальних питань правового регулювання надання адвокатом правової 

допомоги, проблем реалізації прав адвоката та виконання професійних 

обов’язків, виявлення законодавчих прогалин щодо регулювання адвокатської 

діяльності у різних юрисдикційних процесах, перспектив подальшого 

розвитку інституту адвокатури в контексті судово-правової реформи, 

дотримання гарантій адвокатської діяльності, вдосконалення законодавства 

про адвокатуру та адвокатську діяльність у відповідності до міжнародних 

стандартів, підготовка майбутніх випускників до здійснення адвокатської 

діяльності. Загальні компетентності, фахові компетентності спеціальності та 

результати навчання за вибірковим блоком «Адвокатура» освітнього ступеня 

«Магістр» визначаються описом Освітньо-професійної програми «Право», 

рівень вищої освіти «другий», на здобуття освітнього ступеня «Магістр», за 

спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право», що затверджені 

Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 1 

серпня 2022 року . 

Досягнення результатів навчання в частині, яка забезпечується блоком 

навчальних дисциплін «Адвокатура» ОС «Магістр», повинно відповідати 

ґрунтовним формуванням у студентів таких загальних та спеціальних 

компетентностей як: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

проведення дослідження на відповідному рівні; пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; адаптації та дії в новій ситуації; 

генерування нових ідей(креативність); прийняття обґрунтованих рішень; 

здатність працювати в міжнародному контексті. Здатність застосовувати 

принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у 

тому числі, у ситуаціях правової невизначеності; аналізувати та оцінювати 

вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України, 



Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та 

правозастосування в Україні; 

використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в 

процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також 

кримінальної юстиції; обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію; застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових 

спорів; критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, 

свобод та інтересів клієнтів; утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності 

правника; 

самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати 

суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на 

відповідні суспільні відносини; застосовувати сучасні методології науково-

правових досліджень та застосовувати спеціальні методи досліджень у 

певних галузях юридичної науки; аналізувати та інтерпретувати результати 

наукових досліджень, враховуючи використання міждисциплінарних та 

порівняльно-правових підходів; використовувати наукові теорії та концепції, 

а також набуті практичні знання при проведенні наукових досліджень; брати 

продуктивну участь у науковому співробітництві як на національному, так і 

міжнародному рівнях.  

Результатами навчання за даним вибірковим блоком навчальних 

дисциплін «Адвокатура» ОС «Магістр» є: Здійснення презентації свого 

дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми 

правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього 

дослідження, аргументувати висновки; генерувати нові ідеї та 

використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг; аналізувати 

взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою 

системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових 



доктрин, цінностей та принципів функціонування права; проводити 

порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових 

систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими 

системами Ради Європи та Європейського Союзу. 

Механізми забезпечення досягнення програмних результатів навчання, 

визначених за вибірковим блоком дисциплін «Адвокатура» передбачають 

використання професорсько-викладацьким складом таких форм, методів, 

технологій викладання та навчання, які відповідають сучасним вимогам, 

вчать самостійно і творчо мислити, аналізувати правові ситуації, самостійно 

навчатися, містять авторський компонент, орієнтовані на студента і 

формування у нього навичок, вмінь, компетентностей. Опанування 

здобувачами освіти навчальних дисциплін вибіркового блоку «Адвокатура» 

забезпечується акцентуванням у процесі викладання на проблемних аспектах 

адвокатської та судової практики, стимулюванні здобувачів освіти до 

самостійності і автономності у пошуку таких проблемних питань, шляхів 

правової оцінки,  вирішення тих чи інших правових ситуацій. Професорсько-

викладацький склад використовує у навчальному процесі такі форми, методи, 

технології навчання як лекції, мультимедійні заняття, семінарські заняття, 

наукові роботи, консультації, гуртки, круглі столи, самостійну роботу 

здобувачів освіти. 


