
Вибірковий блок «Адвокатура» ОС «Бакалавр» 

(денна форма навчання) 

До вибіркового блоку «Адвокатура» ОС «Бакалавр» входять 

дисципліни: 1. Актуальні проблеми організації адвокатури; 2. 

Консультативна робота адвоката; 3. Участь адвоката в нотаріальному і 

виконавчому процесі; 4. Методика і практика діяльності адвоката у різних 

юрисдикційних процесах. 

Анотації навчальних дисциплін вибіркового блоку «Адвокатура»: 

1. Актуальні проблеми організації адвокатури: Знання, отримані 

при вивченні даної дисципліни допоможуть студентам - майбутнім адвокатам 

при здійсненні ними їх професійної діяльності. Дана дисципліна передбачає 

поглиблене розуміння сутності інституту адвокатури, особливостей 

конституційного статусу та завдань інституту адвокатури в Україні; 

особливості організації адвокатської діяльності в Україні; професійні права та 

обов’язків адвоката, а також проблеми їх забезпечення; розкриття 

міжнародних стандартів діяльності адвокатури; правові основи діяльності 

органів адвокатського самоврядування в Україні та застосування набутих знань 

у практичній діяльності. Тому з вивченням даної дисциплiни студент робить 

наступний крок до практичного застосування набутих теоретичних знань з 

різних матеріальних та процесуальних галузей права.  

2. 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. 



3. Участь адвоката в нотаріальному і виконавчому процесі: Форми 

викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на досягнення 

студентами здатності дослідження теоретичних та практичних аспектів 

визначення правових підстав представництва адвокатом інтересів клієнта та 

особливостей процесуальної діяльності адвоката в юрисдикційних  процесах. 

Проводиться правовий аналіз ролі адвоката у нотаріальному процесі, 

значення і важливість ролі адвоката для забезпечення законності виконавчого 

провадження і захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб, 

визначається процесуальне становище адвоката в нотаріальному процесі як 

суб’єкта нотаріальних процесуальних правовідносин, провідна роль адвоката 

серед інших процесуальних представників у виконавчому провадженні. 

Вивчаються правові підстави представництва адвокатом інтересів клієнта, 

аналізуються правовідносини між адвокатом та клієнтом, прийоми та методи 

діяльності адвоката на різних стадіях та в різних категоріях справ 

виконавчого провадження, в окремих нотаріальних провадженнях.  

4. Методика і практика діяльності адвоката у різних 

юрисдикційних процесах: м.1 - Методика і практика діяльності адвоката у 

кримінальному процесі; м.2 - Методика і практика діяльності адвоката у 

цивільному і господарському процесах; м.3 - Методика і практика діяльності 

адвоката в адміністративному судочинстві: Форми викладання та методи 

навчання дисципліни спрямовані на формування знань та розуміння змісту 

уявлень про юрисдикційні процеси, пов’язані з захистом прав людини. Курс 

навчальної дисципліни передбачає набуття знань та вмінь обґрунтувати 

положення вчення про захист прав людини в різних видах судочинства, в 

позасудовому порядку; вміти працювати з першоджерелами, сприймати з них 

інформацію, здійснювати аналіз; вміти давати правову оцінку конкретним 

поглядам науковців та практиків, визначати їх внесок у становлення концепції 

права на справедливий суд в світлі практики Європейського суду з прав 

людини. 



Викладання зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення 

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

програмних результатів навчання, що визначені Стандартом вищої освіти за 

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

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 644 від 20.07.2022 р.  

Навчальні дисципліни вибіркового блоку «Адвокатура» зорієнтовані на 

формування у здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» теоретичних знань 

історії розвитку адвокатури в Україні, міжнародних стандартів та основних 

принципів її організації та діяльності, системи правових гарантій 

адвокатської діяльності, організації адвокатського самоврядування, питання 

адвокатської етики, проводиться порівняльно-правовий аналіз законодавства 

України та країн Європейського Союзу, аналізуються інші питання 

організації та діяльності адвокатури. Загальні компетентності, фахові 

компетентності спеціальності та програмні результати навчання за 

вибірковим блоком «Адвокатура» освітнього ступеня «Бакалавр» 

визначаються описом Освітньо-професійної програми «Право», рівень вищої 

освіти «перший», на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», за 

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

Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

22 липня 2019 року . 

Досягнення програмних результатів навчання в частині, яка 

забезпечується блоком навчальних дисциплін «Адвокатура» ОС «Бакалавр», 

повинно відповідати ґрунтовним формуванням у студентів таких загальних та 

спеціальних компетентностей як: здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; застосовування знань у практичних ситуаціях; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; реалізувати свої права і обов’язки як члена  

суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, 



верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Здатність 

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

структури правничої професії та її ролі у суспільстві; цінування та повага до 

гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння її  правової 

природи; знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського Суду з прав людини, особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права; аналіз правових 

проблем, формування та обґрунтовування правових позицій; 

Програмними результатами навчання за даним вибірковим блоком 

навчальних дисциплін «Адвокатура» ОС «Бакалавр» є: Здійснювати аналіз 

суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв'язання; формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми; давати короткий висновок 

щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю; 

використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин; вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію; вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права; надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

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 вимогам сучасності, 

вчать самостійно і творчо мислити, аналізувати правові ситуації, самостійно 

навчатися, містять авторський компонент, орієнтовані на здобувача освіти 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, 

консультації, гуртки, круглі столи, самостійну роботу здобувачів освіти. 


