
ДОКТРИНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДВОКАТУРИ ТА НОТАРІАТУ 
 

Мета курсу – засвоєння здобувачами проблемних аспектів щодо, з одного боку 

правового захисту недержавного самостійного самоврядного інституту адвокатури який має 

цілий спектр прав та повноважень у сфері дієвого впливу на процедуру судового захисту 

законних прав та інтересів особи і громадянина (за рахунок представницьких функцій 

учасників судового розгляду); використання можливостей громадського контролю у своїй 

професійній діяльності; державної підтримки професійних вимог по виконанню адвокатських 

запитів з боку державних органів, посадових осіб, громадських організацій. З іншого боку, 

здобвачі мають можливість доктинального осмислення нотаріальної діяльності як специфічної 

форми письмового (документального) освідчення та закріплення цивільних прав та інтересів 

особи у випадках їх порушення, або з метою встановлення вірогідності цих прав. Осмслення 

здобувачами необхідності існування інституту адвокатури, як недержавного самоврядного 

інституту та сутності адвокатської діяльності, як показника правової захищеності особи у 

суспільстві, по забезпеченню здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги на професійній основі на сучасному етапі розбудови правової держави та 

підготовки України до інтеграції у Євросоюз 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Доктринальні проблеми адвокатури та нотаріату» має 

безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Теоретичні та практичні проблеми 

публічного права», «Філософські та методологічні проблеми юриспруденції», «Теоретичні та 

практичні проблеми приватного права». 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей: 

готовність до застосування методів та інструментальних засобів дослідження об’єктів 

професійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні категорій навчальної дисципліни: «стандарти адвокатської діяльності», 

«стратегії захисту клієнта», «поняття: адвокат, захисник, представник», «адвокатське досьє», 

«адвокатський запит», «державна та приватна нотаріальна діяльність», «нотаріальний округ», 

«нотаріальний напис» тощо; національного та міжнародного законодавства, що регламентує 

діяльність адвокатури та нотаріату, їх правовий статус та місце в державному механізмі 

захисту законних прав та інтересів особи та громадянина. 
вміти: правильно тлумачити і застосовувати норми чинного законодавства України, 

міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Україною, наукову літературу, щодо 

різноманітних видів адвокатської та нотаріальної діяльності.  Моделювати практичні ситуації 

з метою реалізації застосування форм нотаріального правового захисту по засвідченню 

законних цивільних прав особи та громадянина та механізму їх поновлення у разі порушення.  
Проектування доцільних стратегій діяльності адвоката у різноманітних практичних ситуаціях 

з метою дієвого захисту законних прав та інтересів клієнтів у досягненні позитивного 

результату. 
володіти: здатністю формування системного наукового світогляду, професійної етики 

та загального правового кругозору; здатністю збирати, опрацьовувати та аналізувати правові 

джерела (нормативні акти, доктринальні джерела, судову практики);  здатністю творчо й 

самостійно застосовувати загальну методологію наукових досліджень; здатністю до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, формування критичного наукового світогляду, 

застосування системного підходу в наукових дослідженнях на рівні доктора філософії; 

здатністю до пошуку, систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу 

інформації з різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-комунікаційними 

технологіями; здатністю продукувати нові ідеї (креативність), обґрунтовувати та відстоювати 

їх; здатністю здійснювати розробку проектів правових актів та актів тлумачення права, 

надавати рекомендації щодо їх удосконалення; здатністю застосовувати загальнонаукові та 

спеціальні методи в публічноправових дослідженнях; здатністю кваліфіковано застосовувати 

нормативно-правові акти в конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми 

публічного та приватного права в професійній діяльності; здатністю аналізувати 

методологічні проблеми публічного та приватного права; здатністю демонструвати знання 



інституційних та функціональних характеристик права, доктрини верховенства права; 

здатністю професійно тлумачити та застосовувати норми права шляхом аналізу світоглядно-
методологічних підходів до пізнання державно-правових явищ. 

Змістове наповнення дисципліни: 
Доктринальні проблеми адвокатури. Адвокатура як правозахисний інститут. Правовий 

статус адвоката в Україні. Адвокат у кримінальному провадженні. Адвокат у цивільному 

процесі. Адвокат у господарському та адміністративному судочинстві. Особливості участі 

адвоката в конституційному судочинстві та у Європейському суді з прав людини. Правові 

засади адвокатського самоврядування в Україні. Особливості юридичної відповідальності 

адвокатів в Україні. Інститут безоплатної правової допомоги. Захист професійних прав та 

інтересів адвокатів в Україні та зарубіжних країнах 
Доктринальні проблеми нотаріату. Поняття та система нотаріального процесуального 

права. Нотаріальні процесуальні правовідносини. Суб'єкти нотаріального процесуального 

права України. Проблеми гарантування здійснення нотаріального процесу органами нотаріату 

та квазінотаріату. Проблеми застосування нотаріусами іноземного законодавства при 

вчиненні нотаріальних дій. Особливості вчинення нотаріальних дій в міжнародному обороті. 
Нотаріальні провадження щодо посвідчення безспірних фактів. Охоронні нотаріальні 

провадження 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 90 годин, у 

т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 

 


