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Назва навчальної 

дисципліни 
АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ 

Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Крушинський Сергій Антонович,  

(https://www.univer.km.ua/profile/krushynskyy-serhiy-antonovych) 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 

права та процесу  

Семінарські заняття, консультації: Крушинський Сергій Антонович, 

(https://www.univer.km.ua/profile/krushynskyy-serhiy-antonovych) 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 

права та процесу 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — забезпечення набуття 

студентами компетентностей та результатів навчання, пов’язаних зі 

здійсненням професійної діяльності у сфері кримінального 

судочинства. Дисципліна дає уявлення про порядок здійснення 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, їх розгляду в 

суді, перегляду рішень у вищих інстанціях, застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, здійснення доказової 

діяльності, особливості здійснення процесуальних дій в окремих 

категоріях кримінальних проваджень тощо. 

Дисципліна стане міцним підґрунтям для подальшого вивчення 

обов’язкової навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право і 

процес». 

Дисципліна є надзвичайно корисною, оскільки дає знання, необхідні 

для складання єдиного фахового вступного випробування для вступу 

до магістратури за спеціальностями Право і Міжнародне право, яке 

містить блок завдань з кримінального процесуального права. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК-6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 



Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПРН-10. Уміння передбачати широкі загальносуспільні наслідки 

укладання міжнародного договору або вчинення іншої дії 

дипломатичного або міжнародно-правового характеру, прийняття 

внутрішньодержавних нормативно-правових актів 

ПРН-13. Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-

правових явищ і процесів 

ПРН-15. Уміння готувати проекти необхідних актів в рамках реалізації 

норм міжнародного і національного права відповідно до правового 

висновку, зробленого в різних правових ситуаціях. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Поняття та загальні положення доктрини кримінального 

процесу. Кримінальне процесуальне законодавство 

Тема 2. Засади кримінального провадження 

Тема 3. Суб’єкти кримінального процесу 

Тема 4. Доказування у кримінальному провадженні 

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження 

Тема 6. Досудове розслідування 

Тема 7. Судовий розгляд кримінальних проваджень 

Тема 8. Перевірочні стадії кримінального судочинства та виконання 

судових рішень 

Тема 9. Особливі порядки кримінального провадження 

Тема 10. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального 

судочинства 

 


