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Силабус навчальної дисципліни  

«АДВОКАТУРА ТА НОТАРІАТ В УКРАЇНІ»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Весняний семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Правове регулювання, принципи організації й діяльності адвокатури та 

нотаріату України, основні види адвокатської  та нотаріальної діяльності, 

соціальні права адвоката та його помічника, структура й органів 

адвокатського самоврядування, відповідальність адвоката та підстави 

припинення адвокатської діяльності, інші питання організації 

адвокатської діяльності в Україні.  
Суспільні відносини, що виникають з приводу  захисту прав і законних 

інтересів, безспірних правовідносин, щодо яких вчиняються нотаріальні 

дії, здійснення нотаріальних дій уповноваженими на те органами та 

посадовими особами, а також функцій нотаріату – охорони та захисту.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Формування знань  про основні положення організації роботи адвокатів 

та нотаріусів, характеристика їх правового статусу, методів та прийомів 

адвокатської стратегії та тактики у різних видах судочинства. Підвищити 

загальний рівень освіченості й сформувати юридичне мислення, сприяти 

розвитку правової свідомості і правової культури.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  
 правильно тлумачити і застосовувати процесуальні норми, 

що визначають статус адвоката в кримінальному, цивільному, 

господарському процесах та в адміністративному судочинстві;   

аналізувати нормативно-правові документи, які застосовують 

нотаріуси та адвокати у своїй діяльності;  

 складати та застосовувати процесуально-правові документи 

з нотаріату та адвокатури;  

-   обґрунтовувати й відстоювати свою правову позицію.  



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності адвоката та нотаріуса.  

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 до консультування з правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно 

до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації.  Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування.   

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: 1. Поняття адвокатури, її завдання, 

організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльності. 

Адвокатське самоврядування. 2. Етика адвокатської діяльності.  

3. Здійснення адвокатами захисту та представництва в різних 

формах судочинства. 4. Нотаріальна діяльність в Україні.  Поняття, 

завдання і функції нотаріального права. 5. Нотаріус як основний 

суб'єкт нотаріальних правовідносин. Система та компетенція 

нотаріальних органів.  

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», «Юридична деонтологія»,  «Організація 

судових та правоохоронних органів»  

Пореквізити  «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Адміністративне 

право», «Господарський процес», «Нотаріальний процес», 

«Адвокатська техніка»  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

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

Київ: Алерта, 2014. 624 с.  

2.Нотаріат України: Книга 1.Організація нотаріату з практикумом: 

підр. у 3 кн. / за  заг.ред. С.Я. Фурси. 3-тє вид., доповн. і переробл..  

Київ : Алерта, 2015. Кн. 1. 484 с. Репозитарій 

НАУ:  

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36539  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Екзамен, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   



Викладач(і)  ПІБ ЛІТВІНОВА ІРИНА ФЕОФАНІВНА  

Посада: доцент   

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/233

5litvinova-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: 2u5wer7  

  

 Розробник                   Літвінова І.Ф.  

Завідувач кафедри                           Лихова С.Я.  
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