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Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Нормативно-правові особливості та  проблеми участі захисника в 

окремих стадіях кримінальних проваджень (на досудовому 

розслідуванні, у суді першої та апеляційної інстанцій); професійні 

та індивідуально-особистісні характеристики адвоката-захисника в 

сучасному кримінальному провадженні; типові конфліктні ситуації 

в кримінальному провадженні, встановити їх причини й визначити 

шляхи подолання; 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Дослідити розвиток і становлення правового інституту адвокатури 

через призм інститутів захисту та представництва, з’ясувати 

порядок організації адвокатури в Україні, проаналізувати систему 

функцій у кримінальному судочинстві, дослідити специфіку 

адвокатської діяльності, зокрема у кримінальних провадженнях, 

ознайомитися з практичною діяльністю адвокатів в судах України 

та виробити вміння застосовувати норми права в роботі за 

юридичною спеціальністю 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Особливостям участі адвоката у кримінальному провадженні; 

- Способам залучення захисника до кримінального провадження; 

- Діяльність захисника у суді 

- Правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального 

процесуального законодавства про адвокатуру; 

- Самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання; 

- Готувати судові промови; 

- Обґрунтовувати й відстоювати свою правову позицію; 

- Застосовувати прийоми адвокатської тактики. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- Застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Знання та розуміння предметної області та розуміння тактики 

адвоката у кримінальному провадженні. 
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- Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

-  Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

- Здатність самостійно складати процесуальні документи захисту у 

кримінальному провадженні. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 1. Загальні правила участі захисника у 

кримінальному провадженні. Права та обов’язки захисника на 

досудовому розслідуванні та у суді. 2. Клопотання захисника. 

Подання захисником скарг. Ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження. Участь захисника у проведенні 

слідчих (розшукових) дій. 3.Участь адвоката в апеляційному та 

касаційному провадженнях.  

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. 

Форми навчання: очна,  дистанційна 

Пререквізити Теорія держави і права, судові та правоохоронні органи, 

адвокатура України, кримінальне право , кримінальний процес 

Пореквізити Адвокатська техніка 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1.Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник.  3-тє вид., випр. і доп.  

Київ: Алерта, 2014. 624 с. 

2. Скрябін О. М. Діяльність захисника в підготовчій частині 

апеляційного провадження в кримінальному процесі / О. М. 

Скрябін // Публічне право. – 2015. – № 3 (19). – С. 219–225.  

 3. Скрябін О. М. Юридико-психологічні аспекти участі захисника 

у суді апеляційної інстанції / О. М. Скрябін // Держава та регіони. 

Серія: Право. – 2015. – № 3 (49). – С. 18–23 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36539 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, тестування 

Кафедра Кримінального права і процесу 

Факультет Юридичний 



 

 

Викладач(і) ПІБ викладача Літвінова Ірина Феофанівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.ю.н. 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335-litvinova-iryna- 

Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: iryna.litvinova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-448 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу в Google Classroom: myii5vm 
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