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Проведення лекційних/практичних занять:
Храпенко Олена Олегівна
доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, к.ю.н.,
доцент
контактний телефон: 0482636406,
контактна електронна адреса: kafedra_spo@ukr.net
Навчальна дисципліна «Адвокатура України» - базова і фундаментальна
навчальна дисципліна. Вивчає організацію та діяльність адвокатури України,
засади організації та діяльності адвокатури, правовий статус адвоката та його
складові, правовий статус стажиста та помічника адвоката, функціонування
системи органів адвокатського самоврядування, здійснення адвокатської діяльності
перспектив подальшого розвитку інституту адвокатури в контексті судово-правової
реформи, розвитку законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність,
дотримання міжнародних стандартів здійснення адвокатської діяльності у
контексті судово-правової, конституційної реформи, розвитку діючого
законодавства; дотримання міжнародних стандартів; надання знань для більш
поглибленого вивчення та засвоєння цивільного, кримінального, господарського,
адміністративного процесуального права та інших правових дисциплін на старших
курсах.

Мета навчальної
Метою вивчення навчальної дисципліни у вищих юридичних навчальних
дисципліни
закладах є формування системи знань з питань правового регулювання організації
та діяльності адвокатури, функціонування адвокатське самоврядування, правового
статусу адвоката, перспектив подальшого розвитку інституту адвокатури в
контексті судово-правової реформи, розвитку законодавства про адвокатуру та
дотримання міжнародних стандартів у цій сфері.
Мова
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Результати навчання
Символ
ПРН

Після успішного завершення цього модуля
здобувач вищої освіти буде:

1

Вміти визначати завдання, основи організації та
діяльності прокуратури України, обирати комплексну
методологію та
застосувати сучасні інформаційні
технології для пошуку, обробки та організації щодо
правового
регулювання
діяльності
прокуратури
України.
Вивчати, аналізувати й оцінювати сучасний стан та
перспективи реформування прокуратури на основі
поєднання юридичних знань та внутрішнього
переконання.

2

Застосовувати фундаментальні галузеві знання,
демонструвати системні знання щодо норм, як містять
засади організації та діяльності прокуратури України,
виявляти прогалини чинного законодавства, вирішувати
проблеми конкуренції норм, які регулюють діяльність
прокуратури України.

3

Вміти аналізувати та орієнтуватись в у системі та
структурі органів прокуратури України. Розуміти
історико-політичні аспекти утворення спеціалізованих
прокуратур. Пояснювати призначення Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури та військових прокуратур.

4

5

6

Знати основні функції прокуратури України.
Розуміти загальні аспекти підтримання прокурором
публічного обвинувачення. Знати сутність публічного
обвинувачення, вміти пояснювати роль прокурора як
публічного обвинувача у кримінальному судочинстві.
Демонструвати системні знання щодо підготовки
прокурора до підтримання публічного обвинувачення.
Здійснювати аналіз обвинувальної промови прокурора і
розуміти її значення для призначення покарання судом.
Здійснювати оперативний та якісний збір, перевірку
інформації, її належне джерельне оформлення – під час
підготовки наукових робіт, в тому числі доповідей про
функції прокуратури України.
Демонструвати системні знання норм Конституції
України та закону України ―Про прокуратуру‖ щодо
представництва інтересів держави та громадян у суді.
Пояснювати колізії у законодавстві, що регулює
здійснення
представницької
функції.
Розуміти
проблеми, з якими стикається прокурор під час
реалізації представництва інтересів держави у суді.
Вести професійні ділові дискусії щодо переваг та
недоліків можливості представництва прокурором
інтересів держави у суді.
Вміти надавати правову оцінку ситуації при
вирішенні практичних завдань з теми заняття.
Розуміти сутність процесуального керівництва
досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до
закону інших питань під час кримінального
провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими
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і розшуковими діями органів правопорядку як функції
прокуратури.
Демонструвати вміння виявляти прогалини чинного
законодавства, вирішувати проблеми конкуренції норм
при дослідженні прав та обов’язків прокурора під час
здійснення процесуального керівництва досудовим
розслідуванням.
Розуміти основне призначення такої функції
прокуратури, як нагляд прокурора 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.
Вміти здійснювати системно-структурний аналіз
нормативно-правових актів, змін, що до них вносяться, з
питань нагляду прокурора
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.
Демонструвати системні знання норм та принципів
права, що регулюють організацію роботи і управління в
органах прокуратури. Розуміти повноваження керівника
органу прокуратури, його права та обов’язки. Знати
основні накази Генерального прокурора щодо
організації роботи в органах прокуратури, щодо правил
здійснення діловодства і роботи з документами у
прокуратурі.
Вміти виявляти прогалини чинного законодавства,
що регулює організацію роботи і управління в органах
прокуратури, вирішувати проблеми конкуренції норм,
що регулюють це питання.
Здійснювати
системно-структурний
аналіз
нормативно-правових актів, змін, що до них вносяться, з
питань кадрового забезпечення органів прокуратури.
Пояснювати етапи набуття статусу прокурора. Вести
професійні ділові дискусії з питань прав і обов’язків
прокурора. Вміти поєднувати теоретичні (наукові) та
практичні підходи при здійснені прокурорами своїх
обов’язків в межах реалізації функцій прокуратури.
Спілкуватись на професійному рівні з дотриманням
правил етичної культури юриста, володінням фаховою
лексикою українською та іноземною мовою, включаючи
усну та письмову комунікацію.
Знати види дисциплінарних проступків, стадії
дисциплінарного провадження щодо прокурора. Вміти
виявляти прогалини чинного законодавства, що регулює
етику прокурора, вирішувати проблеми конкуренції
норм.
Демонструвати знання щодо систем прокуратури у
зарубіжних країнах. Знати функції прокуратур у
зарубіжних країнах. Пояснювати причини утворення
прокуратур різних держав. Вміти порівнювати
прокуратури різних держав, виявляти спільні та відмінні
риси. Знати зміст правового статусу прокурорів у різних
країнах, їх права, обовʼязки, гарантії діяльності.
Розуміти проблеми, з якими стикаються прокурори у
зарубіжних країнах під час реалізації їх функцій. Вміти
вести наукову дискусію щодо місця прокуратур у
держаному механізмі зарубіжних країн. Вміти
пропонувати напрями удосконалення прокуратури
України, враховуючи зарубіжний досвід.
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Дотримання
При підготовці до семінарських занять та написанні самостійних робіт,
вимог
письмових завдань тощо, студенти повинні дотримуватись вимог академічної
академічної
доброчесності
доброчесності
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Види навантаження

Кількість годин

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
 лабораторні заняття, год
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
 контрольні роботи, год.
 індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
Залік

32
14
18
0
58
0
0
58
+
-

Шкала оцінювання
Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

Відмінно

B
C
D
E
Fx
F

82-89
75-81
67-74
60-66
35-59
1-34

Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

