Адвокатура України
Метою даного курсу є опанування студентами знань з організації та діяльності
адвокатури, вміння орієнтуватися у законодавстві під час захисту прав та законних
інтересів та складання процесуальних документів, що використовуються адвокатом під
час здійснення професійних обов’язків.
Завданням дисципліни є засвоєння студентами історичних аспектів становлення
адвокатури, поняття та сутності сучасного інституту адвокатури, основних засад
діяльності адвокатури в Україні, етичних основ діяльності адвоката та його роль у
кримінальному, цивільному судочинстві, адміністративному та господарському
судочинстві.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни магістрант повинен
Знати:
 історичні аспекти становлення адвокатури;
 поняття та сутність інституту адвокатури в Україні;
 організацію діяльності адвокатури в Україні;
 етичні основи діяльності адвоката;
 роль адвоката у кримінальному, цивільному судочинстві, адміністративному та
господарському судочинстві;
 основи інституту адвокатури в зарубіжних країн.
Вміти:
 оперувати теоретичним матеріалом, наведеним в навчальній та рекомендованій
монографічній літературі, лекціях;
 застосовувати системний, порівняльний, історичний, формально-логічний та інші
методи аналізу запропонованої проблеми;
 тлумачити норми Конституції України, Законів України та підзаконних
нормативно-правових актів.
 проводити фактичний та юридичний аналіз обставин справи;
 обґрунтувати висновки посиланням на відповідні матеріальні та процесуальні
норми законодавства України.
Зміст дисципліни
Тема 1. Історія становлення адвокатури.
Тема 2. Поняття та сутність інституту адвокатури в Україні.
Тема 3. Організація діяльності адвокатури в Україні.
Тема 4. Етичні основи діяльності адвоката.
Тема 5. Адвокат у кримінальному судочинстві.
Тема 6. Адвокат у цивільному судочинстві.
Тема 7. Адвокат у адміністративному судочинстві.
Тема 8. Адвокат у господарському судочинстві.
Тема 9. Інститут адвокатури в зарубіжних країнах
Викладацький склад
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