
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1. Код:I, 3.6. 

2. Назва: Адвокат в кримінальному провадженні. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5-ий. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н, доцент. 

9. Результати навчання:  
• здобуття ґрунтовних знань особливостей діяльності захисника та представника у кримінальному 

провадженні,  

• вміння використовувати знання з кримінального та кримінально-процесуального права для 

вирішення професійних завдань; 

• вміння знаходити необхідні норми кримінального процесуального законодавства України, 

правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці; 

• обґрунтовувати, публічно проголошувати й відстоювати свою правову позицію; 

• застосовувати прийоми адвокатської тактики; 

• складати процесуальні документи захисту у кримінальному провадженні. 
10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Судові та правоохоронні органи», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Цивільне 

право», «Цивільний процес». 

12. Зміст курсу: Становлення та організація правозахисної діяльності адвоката. Організація 

адвокатури в Україні. Принципи здійснення адвокатської діяльності в кримінальному процесі. 

Адвокатська етика. Загальні положення участі адвоката у кримінальному провадженні України. 

Гарантії діяльності захисника у кримінальному провадженні. Участь захисника на стадії досудового 

розслідування. Діяльність адвоката-захисника при вирішенні питань щодо застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. Особливості діяльності адвоката-захисника у суді. 

Захисник у стадіях перегляду судових рішень. Специфіка участі захисника у справах, що 

розглядаються судом присяжних. Участь адвоката у кримінальному провадженні на підставі угод. 

Участь адвоката у кримінальному провадженні як представника потерпілого. Участь адвоката у 

кримінальному провадженні як представника інших учасників кримінального провадження.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі: Практичний посібник / Я.П. 

Зейкан. - К.: Юридична практика, 2004. - 288 с. 

2. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката: монографія/ Удалова Л.Д., 

Савицька С.Л. – К.: КНТ, 2014. – 170с 

3. Організація діяльності адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т. Б. Вільчик, О. М. 

Овчаренко, А. В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна.– Х.: Право, 2014. – 392 с  

4. Погорецький М. А. Адвокатура України: підручник / М. А.Погорецький, О. Г. Яновська; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. - Київ : Юрінком Інтер, 2014. - 365 с. 

5. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, 

теоретичні та прикладні проблеми: Монографія / В.О. Попелюшко – Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с. 

6. Словацький І.О. Діяльність адвокага-захисника у кримінальному процесі: Навчальний 

посібник. - К.: Атіка, 2003. - 351 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

16. Мова викладання: українська . 

 
Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:I, 3.6. 

2. Title: Lawyer in criminal proceedings. 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: ІІ (Master’s). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5th. 

6. Semester when the discipline is studied: 10. 
7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vodopian T.V., Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor 

9. Results of studies:  
• obtaining profound knowledge of the features of the activities of a lawyer and a representative in criminal 

proceedings, 

• ability to use knowledge of criminal and criminal procedural law to solve professional problems; 

• ability to find the necessary norms of the criminal procedural legislation of Ukraine, correctly interpret 

them and apply them in practice; 

• substantiate, publicly proclaim and defend their legal position; 

• apply methods of advocacy tactics; 

• to file procedural documents of protection in criminal proceedings. 

10. Forms of organizing classes: training, practical training with innovative methods of training 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Theory of state and law", "Judicial and law enforcement agencies", «Criminal Law», «Criminal Process», 

"Civil law", "Civil process". 

12. Course contents: Formation and organization of advocate's human rights activities. Organization of 

Advocacy in Ukraine. Principles of advocacy in the criminal process. Law Ethics. General provisions on the 

participation of a lawyer in the criminal proceedings of Ukraine. Guarantees of the activities of a defense 

counsel in criminal proceedings. Participation of the counsel at the stage of pre-trial investigation. The 

activity of a lawyer-defense counsel in solving issues regarding the application of measures to ensure 

criminal proceedings. Peculiarities of the activity of the lawyer-defense counsel in court. Defender at the 

stages of reviewing court decisions. The specifics of the participation of a defense counsel in jury trials. 

Participation of a lawyer in criminal proceedings on the basis of agreements. Participation of a lawyer in a 

criminal proceeding as a victim's representative. Participation of a lawyer in criminal proceedings as a 

representative of other participants in criminal proceedings. 

13. Recommended educational editions:  
1. Zeykan Ya.P. The right to protection in criminal proceedings: Practical guide / Ya.P. Zeykin - K .: Legal 

practice, 2004. - 288 pp. 

2. Criminal procedural guarantees of lawyer's activity: monograph / Udalova L.D., Savitska S.L. - K .: CST, 

2014 - 170s 

3. Organization of advocacy in Ukraine: training. manual / T. B. Bilchik, O. M. Ovcharenko, AV Ivantsov 

and others; per community Ed. I. Ye. Marochkina. - Kh. Law, 2014. - 392 p 

4. Pogoretsky M. A. Advocacy of Ukraine: Textbook / M. A. Pogoretsky, O. G. Yanovska; Kiev. nats Un-t 

them. Taras Shevchenko, Yuri. ft - Kyiv: Yurinkom Inter, 2014. - 365 p. 

5. Popelyushko V.O. The function of protection in criminal justice in Ukraine: legal, theoretical and applied 

problems: Monograph / V.O. Popelyushko - Ostrog: Publishing House of the National University of Ostroh 

Academy, 2009 - 634 p. 

6. Slovak IO The activity of a lawyer-defense counsel in a criminal process: A manual. - K .: Atika, 2003. - 

351 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 lecture hours, 22 hours of practical training, 78 hours of independent work. Total– 120 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business and 

role games, individual and group research tasks, use of multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Forms and assessment criteria:  
The evaluation is carried out according to 100-point scale. 

Final test : testing. 

Current control (100 points): testing, surveys, module control. 

 

16. Language of teaching: Ukrainian 
 

Head of the Department of  

constitutional law       I.V. Mishchuk Candidate of Legal Sciences, 

and branch disciplines       Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


