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Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Хмелевська Наталя Володимирівна, 

(https://univer.km.ua/profile/khmelevska-natalya-volodymyrivna) кандидат 

юридичних наук, доцент, адвокат, медіатор, монітор  

Семінарські заняття, консультації: Хмелевська Наталя Володимирівна, 

(https://univer.km.ua/profile/khmelevska-natalya-volodymyrivna) кандидат 

юридичних наук, доцент, адвокат, медіатор, монітор 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни —орієнтуватися в законодавстві 

про адвокатуру та адвокатську діяльність України та деяких 

зарубіжних країн; розуміти основні засади захисту прав людини в 

різних сферах; вміти складати проекти документів, які використовує у 

роботі адвокат.  

Дисципліна підсумує здобуті раніше знання з процесуальних 

дисциплін та стане міцним підґрунтям для вступу і подальшого 

навчання на магістерському рівні та в практичній діяльності. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння  

професійної діяльності. 

ЗК-6 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань  

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та  

обґрунтовувати прийняті рішення 

ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-8 Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК-11 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК-1 Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації  

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види  

міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та  

міжнародній політиці. 

СК-2 Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики  

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики,  

принципи організації системи зовнішньої політики та функціонування  

інститутів зовнішньої політики. 

СК-5 Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну  



кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-

правових норм. 

СК-6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань  

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати  

юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або  

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

СК-7 Здатність до юридичного супроводу основних видів  

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

СК-8 Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а  

також контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й 

дебати з  

міжнародно-правових і загальноюридичних питань. 

СК-9 Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з  

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних 

організацій  

тощо, — аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати 

проекти й  

супровідну документацію українською й іноземними мовами. 

СК-10 Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та  

ділового етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості 

культури та менталітету представників іноземних держав 

 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПРН-5 Здатність здійснювати професійну діяльність на основі  

етичних принципів, дотримання прав людини, сприяння вирішенню  

проблем. 

 ПРН-6 Здатність самостійно планувати та здійснювати увесь  

комплекс дій, необхідних для фахового надання юридичної послуги. 

 ПРН-15 Уміння готувати проекти необхідних актів в рамках реалізації  

норм міжнародного і національного права відповідно до правового 

висновку,  

зробленого в різних правових ситуаціях. 

 ПРН-20 Уміння демонструвати уміння креативно вирішувати  

проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування принципово нових ідей 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Історія виникнення та розвитку адвокатури України та в інших 

правових системах 

Тема 2.Організація сучасної адвокатури України 

Тема 3. Організація надання безоплатної правової допомоги 

Тема 4. Основні положення Правил адвокатської етики 

Тема 5. Адвокат у кримінальному провадженні України та інших  

країн 

Тема 6. Адвокат у цивільному процесі України та інших країн 

Тема 7. Адвокат у господарському та адміністративному судочинстві.  

Адвокат у виконавчому провадженні. Особливості представництва в  

інших правових системах. 

Тема 8. Адвокат у Європейському Суді з прав людини. 

 


