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Викладач: старший викладач Борисов Геннадій Васильович.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних
закладах.
Мета вивчення: засвоєння студентами комплексу знань, умінь та навичок, щодо
сутності адвокатури; правових основ діяльності адвокатів, видів юридичної практики,
особливості діяльності адвокатів в цивільному, кримінальному та адміністративному
процесах.
Завдання: забезпечення викладання й вивчення дисципліни з метою всебічної
підготовки висококваліфікованих спеціалістів-юристів, які володіють основами
теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у професійній діяльності.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: понятійний
апарат дисципліни «Адвокатура», її систему та сутність;сучасний стан адвокатури,
особливості її переходу до нових організаційних форм діяльності; задачі і основні
напрямки діяльності адвокатури; порядок придбання, призупинення і припинення
статусу адвоката; права і обов'язки адвоката, основні принципів їх діяльності;
організаційні форм діяльності адвокатури; вміти: застосовувати чинне законодавство,
аналізувати його недоліки; аналізувати і давати правильну правову оцінку конкретних
ситуацій, що виникають у процесі практичної діяльності; точно й обґрунтовано
використовувати на практиці правові норми, що дозволяють швидко, ефективно
дозволити конкретні ситуації; проводити власне розслідування, збирати необхідну для
справедливого розгляду справ інформацію; давати точне й об'єктивне тлумачення і
правову оцінку встановленим у процесі досудового і судового слідства фактам;
максимально повно використовувати надані адвокатам процесуальні права для
встановлення істини по справі; вести адвокатське провадження; правильно і чітко
складати процесуальні документи, установлені чинним законодавством.
Опис дисципліни. Адвокатура України є важливим конституційним інститутом
правової системи держави, на яку Конституцією України покладено завдання
забезпечення захисту від обвинувачення та надання правової допомоги громадянам та
юридичним особам у суді та інших державних органах.
Сильна, дієва, професійна адвокатура — складова основи правової держави і
громадянського суспільства, гарантія демократії та забезпечення реального захисту
законних інтересів і прав громадян та юридичних осіб в державі.
Для виконання завдань, покладених на адвокатуру України, її розбудова має
проводитись на чітко визначених законодавчих засадах з дотриманням гарантій
адвокатської діяльності.
Спеціальний навчальний курс «Адвокатура України» базується на положеннях
Конституції України, нормативних актах Верховної Ради, актах Президента та Уряду
країни, міжнародному законодавстві..
Курс «Адвокатура України » щільно пов'язаний з теоретичними положеннями
таких суміжних юридичних наук, як судові та правоохоронні органи України,
цивільний процес, кримінальний процес, адміністративний процес та інших.
Вивчення адвокатури студентам є необхідним. По-перше, якісне оволодіння
знаннями з адвокатури неможливе без ґрунтовного засвоєння базових галузей системи
права України. Отже, при вивченні нового курсу студенти активізуватимуть теоретичні

знання матеріального та процесуального права. Крім того, в процесі навчання студенти
отримають практичні навички з підготовки процесуальних документів, ведення
адвокатського «дос’є», матимуть можливість проявити свої творчі якості у підготовці
захисних речей адвокатів та участі в навчальних судових засіданнях за участю
практикуючого адвоката.
По-друге, вони хоча й не отримають можливості
безпосередньо після закінчення навчального закладу займатися адвокатською
діяльністю, однак матимуть досить широке уявлення про неї. Це сприятиме їхній
кращій орієнтації у широкопрофільній професії юриста. Отриманні знання дадуть
можливість майбутнім юристам знайти своє місце в суспільстві, а вивчення Правил
адвокатської етики допоможе майбутнім фахівцям слідкувати високим етичним
стандартам поведінки, а також спрямує їхню професійну діяльність на збалансування
служіння юриста інтересам окремого громадянина з інтересами суспільства в цілому.
У зв’язку з цим вивчення навчального курсу адвокатури передбачає не тільки засвоєння
теоретичних знань і практичних навичок, а і має на меті виховувати у майбутніх
фахівців повагу до своєї професії та дотримуватись у своїй діяльності принципів
законності і верховенства права.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, залік.

