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І. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону
щодо потреби у фахівцях заявленого напряму (спеціальності)
на термін 5 років
Членство України в Раді Європи, вступ до СОТ, розширення
співробітництва з НАТО та Європейським Союзом, інтеграція у світові
економічні структури зумовлює зростання попиту громадян і юридичних
осіб на консультації і правову допомогу юристів – фахівців з міжнародного
права. Сприятиме цьому також приєднання України до Болонського процесу,
що створює умови для визнання дипломів українських ВНЗ у європейських
країнах. Втім, уже зараз відкриваються можливості співробітництва юристів
різних країн відповідно до міждержавних договорів про правову допомогу.
Розвиток

зовнішньоекономічних

зв’язків

України

також

потребує

застосування норм міжнародного права, а представництво й захист інтересів
держави, юридичних осіб, громадян у міжнародних судових органах, в
першу чергу в Європейському суді з прав людини та міжнародних
арбітражних судах – це вже потреба сьогоднішнього дня.
Спеціалістів у галузі міжнародних відносин у Києві готують в
Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та кількох
інших навчальних закладах, але в жодному з них немає спрямованості на
правозахисну адвокатську діяльність.
У сучасних умовах розвитку України як суверенної, незалежної,
демократичної, соціальної, правової держави, коли розвиваються нові
економічні відносини в суспільстві, а найвищою соціальною цінністю
визнаються людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека,

особливого

значення

набуває

належне

функціонування

демократичної правової системи, надійність гарантій прав і свобод людини,
беззастережне їх дотримання і захист у судах та міжнародних організаціях.

Необхідність

забезпечення

юридичної,

зокрема

адвокатської,

діяльності висококваліфікованими кадрами, здатними належно здійснювати
захист прав і свобод людини, та гостра потреба в підготовці фахівців у галузі
права, зорієнтованих на ведення справ у міжнародних судах, справ фізичних
та юридичних осіб у міжнародних організаціях, на надання правової
допомоги

іноземним

громадянам,

складання

відповідних

правових

документів іноземними мовами, ведення переговорів іноземною мовою,
диктує необхідність підготовки юристів у галузі міжнародного права з
поглибленим знанням іноземної юридичної мови, правової термінології.
Підготовка фахівців за спеціальністю "Міжнародне право" спрямована на
формування високопрофесійного корпусу юристів-міжнародників, зокрема
адвокатів, котрі досконало володіють міжнародним правом, застосовують
законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза
межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють
інтереси зарубіжних фірм, іноземців в Україні, захищають інтереси держави
на міжнародному рівні.
Адвокатура України у своєму складі фактично не має фахівців у цій
галузі, що негативно відбивається на вирішенні завдань цієї правозахисної
інституції, завдань, які сформульовані в Конституції України та Законі
України "Про адвокатуру".
Важливим аспектом є також вихід вітчизняної правової науки на
світовий рівень, розробка проблем міжнародного права, аналіз міжнародної
юридичної практики, зокрема транснаціональної адвокатської діяльності.
Радикальні зміни, що відбуваються в суспільстві, спричинені ними
гуманістичні й демократичні зрушення в світогляді, ідеології, науці і
культурі, потребують формування та впровадження нової концепції правової
освіти, яка стає основою підготовки студентської молоді до самостійної,
активної та творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах,

важливим чинником формування особистості сучасного типу, свідомого
громадянина України, патріота незалежної Української держави.
Нові соціально-економічні відносини, які створюються в державі,
висувають нові вимоги до освіти та науки, до кожного навчального та
наукового закладу.
Сьогодні в країні на всіх рівнях професійної освіти йде процес
переосмислення

понять

людських

ресурсів,

ступеня

професійності

працівника, його готовності до практичної діяльності в сучасних умовах на
основі компетентісного підходу та з урахуванням актуального стану ринку
праці.
Основну роль у цьому має відіграти вища освіта – фундаментальна,
наукова, загальнокультурна, практична підготовка магістра з урахуванням
його індивідуальності, де відбувається орієнтація на особистість, на
становлення національного інтелекту, який формується на основі глибоких
знань світової і національної культури, глобальних проблем, досягнень
прогресу.
Відомо, що Академія адвокатури України має високий рейтинг у
підготовці

студентів

за

спеціальністю

"правознавство"

за

освітньо-

кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. Таке визнання
навчального закладу, котрий існує майже чотирнадцять років, цілком
закономірне, адже в ньому впроваджується нова концепція юридичної
освіти, яка передбачає реалізацію унікальної, розробленої у 1995 році
викладачами Академії, спеціальної програми практичного навчання. Це
надає можливість настільки гармонійно поєднувати навчання з практикою,
що випускники відчувають себе достатньо підготовленими до обраної
професії вже з перших днів самостійної трудової діяльності. Це позитивно
відбивається на кар’єрній успішності випускників Академії та створює
додаткові передумови для позитивної взаємодії між Академією та
провідними українськими та іноземними роботодавцями.

Інтеграція України в світове співтовариство, розширення економічного
співробітництва між країнами світу, підписання угод про правову допомогу і
про співпрацю у правовій сфері зумовлюють значне збільшення потреби в
юристах у галузі міжнародного права.
Необхідність

підготовки

висококваліфікованих

юристів-

міжнародників, зорієнтованих на міжнародну адвокатську діяльність,
зумовила створення в Академії адвокатури України відділення міжнародного
права.
Підготовка

фахівців

з

напряму

"Міжнародні

відносини"

зі

спеціальності "Міжнародне право" розпочато з 1 вересня 2004 року (ліцензія
АА № 867506 від 16.09.2004р. з терміном дії до 1 липня 2008 р., видана
згідно з рішенням ДАК від 22.06.2004 р., протокол № 51, на надання освітніх
послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до бакалавра з ліцензованим обсягом прийому 75 осіб на денній формі
навчання).
2008 року Академія отримала:


сертифікат про акредитацію серії ІІІ-ІІ № 117168 напряму

(спеціальності) 0304 "Міжнародні відносини" 6.030400 "Міжнародне право"
за ІІ (другим) рівнем з терміном дії до 1 липня 2013 року;


ліцензію серії АВ № 420505 від 24.09.2008 р. з напряму 0304

"Міжнародні відносини" зі спеціальності 6.030400 та 7.030402 "Міжнародне
право" на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на
рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з ліцензованим обсягом прийому
75 осіб та на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста з ліцензованим
обсягом прийому 30 осіб з терміном дії до 1 липня 2013 року.
Виникає потреба в освітній діяльності, пов’язаній з наданням вищої
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до

магістра напряму 0304

"Міжнародні відносини", спеціальності 8.030402 "Міжнародне право" з
ліцензованим обсягом 75 осіб для забезпечення висококваліфікованими

юридичними кадрами в галузі міжнародних відносин, здатними виконувати
завдання інноваційного, дослідницького та аналітичного характеру в
професійній юридичній, і зокрема адвокатській, діяльності, адже роль
міжнародного

права

як

найважливішого

інструменту

управління

міжнародними зв’язками робить винятково актуальною підготовку магістрів,
здатних

до

проведення

міжнародно-правової

діяльності

держав

і

міжнародних організацій у міжнародних відносинах.
Нормативний термін підготовки магістрів 1,5 року на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" або 1 рік на основі
освітньо-кваліфікаційного

рівня

"спеціаліст"

включає

нормативну

частину змісту навчання та вибіркові навчальні дисципліни, в т.ч. спрямовані
на адвокатську та наукову діяльність.
Мета

і

завдання

підготовки

магістра

за

спеціальністю

"Міжнародне право":
- забезпечити глибоке та творче вивчення студентами навчальних
дисциплін у галузях міжнародного, європейського права та захисту
прав людини, вільне володіння державною та іноземною мовами й
практикою перекладу достатніх для виконання завдань та обов’язків
інноваційного характеру, що передбачені ОКХ магістра.
- ознайомити студентів з найкращими творчими здобутками провідних
учених інших країн та України, допомогти здобути практичні навички
дослідницької професійної діяльності.
- навчити

студентів

прийомам

роботи

в

міжнародних

судових

інстанціях, зокрема в Європейському суді з прав людини, міжнародних
арбітражах, органі вирішення спорів СОТ.
Реалізацію своєї мети Академія вбачає в побудові освітньої структури з
єдиною науково-методичною концепцією, єдиним комплексом науковопедагогічних

ідей,

єдиною

педагогічними кадрами.

інформаційною

мережею

та

науково-

Важливим

фактором

підготовки

магістрів

за

спеціальністю

"Міжнародне право" саме в Академії адвокатури є надання юридичної освіти
в поєднанні з програмою спеціальної практичної підготовки, яка діє в
Академії.

Це

дозволить

у

певному

фаховому

напрямі

готувати

високопрофесійні юридичні кадри в галузі міжнародних відносин. Студенти
одночасно з традиційним навчанням опановують за цей період особливості
практичного застосування права, здійснення адвокатської професії під
керівництвом досвідчених адвокатів, суддів, практикуючих юристів. Широке
застосування рольових ігор, практикумів, використання інших нових методів
навчання сприяє більш глибокому засвоєнню теоретичного курсу, а
повсякденне спілкування з практиками, аналіз конкретних ситуацій,
отримання

найновішої

інформації,

практичне

спрямування

навчання

дозволяє підготувати студентів до самостійної роботи з урахуванням
сучасних вимог до професії юриста-міжнародника.
Цьому сприяє


активне впровадження інноваційних технологій;



участь в англомовних проектах, що реалізуються в Академії;



зустрічі з іноземними юристами;



майстер-класи відомих зарубіжних фахівців;



залучення до участі в навчальному процесі співробітників

дипломатичних та консульських установ, у тому числі послів та консулів
різних держав.
ІІ. Загальна характеристика навчального закладу
Прагнення віднайти і запровадити найбільш досконалі форми навчання
юридичній професії, зокрема зорієнтованій на правозахисну діяльність, якій
взагалі не навчали в юридичних ВНЗ, відтворилося у реальних кроках
Спілки адвокатів України щодо створення юридичного навчального закладу

на принципово нових концептуальних засадах.
У 1995 р. правління Спілки адвокатів України прийняло рішення про
заснування вищого юридичного навчального закладу. Практичне втілення
нової Концепції підготовки юридичних кадрів взяли на себе Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародна адвокатська
компанія "Бі.Ай.еМ.", Українська адвокатська корпорація, Спілка адвокатів
України, які стали співзасновниками Інституту адвокатури. Згідно з
Установчим договором Інститут був створений і зареєстрований 1995 р. у
формі товариства з обмеженою відповідальністю та отримав повну назву
ТОВ "Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка".
Цю назву, в зв'язку з перереєстрацією (Свідоцтво про державну
реєстрацію

(перереєстрацію)

суб'єкта

підприємницької

діяльності

–

юридичної особи, видане 12 грудня 2001 року Оболонською районною у
м. Києві державною адміністрацією, ідентифікаційний код 22928626),
наказом ректора від 12 грудня 2001 р. № 113-о було змінено на ТОВ
"Академія адвокатури України".
Адвокатські об’єднання – співзасновники Академії адвокатури взяли
на себе забезпечення організації і здійснення вперше в Україні розробленої
науково-педагогічними

працівниками

Академії

Програми

спеціальної

адвокатської підготовки, залучення до її реалізації адвокатів, суддів і широке
використання стажування студентів на базі адвокатських об'єднань, навчання
в адвокатських школах найвідоміших адвокатів і продовження навчання в
суддівських практикумах. Така тісна співпраця ВНЗ з практичними
установами – адвокатськими об'єднаннями, судами, юридичними фірмами –
надала можливість запровадити в життя нову Концепцію юридичної освіти,
основний зміст якої полягає в максимальному поєднанні теоретичної
юридичної підготовки з практичною юридичною діяльністю.
Відповідно до згаданої Концепції найважливішою рисою навчального

процесу в Академії адвокатури України є те, що студенти протягом усього
процесу навчання перебувають в оточенні практикуючих юристів–адвокатів,
суддів, юрисконсультів підприємств, банків безпосередньо під час виконання
ними

професійної

діяльності.

Таким

чином

студенти

навчаються

юридичному фаху в практиків та, згідно з програмою спеціальної
адвокатської підготовки, постійно розширюють теоретичні знання, отримані
за програмою загальної юридичної підготовки, оновлюють їх шляхом
застосування таких активних форм навчання, як тренінги, рольові ігри, що
супроводжуються їх відеозаписом з наступним аналізом, моделювання
судових процесів українською та іноземними мовами.
Такий спосіб набуття практичних знань і вироблення професійних
навичок сприяє швидкій адаптації випускників Академії до різних видів
юридичної діяльності.
Про

доцільність

поглибленої

підготовки

студентів

до

певної

юридичної професії свідчить те, що Російську академію адвокатури та
нотаріату відкрито в Москві. Однак програма спеціальної адвокатської
підготовки розроблена і впроваджується лише в Академії адвокатури
України. Моніторинг ефективності навчання студентів Академії на
відділенні загальної юридичної підготовки та відділенні спеціальної
адвокатської підготовки засвідчив досить значну перевагу в практичних
знаннях останніх.
Навчальну діяльність Академія (тоді – Інститут) адвокатури України
розпочала 1996 р. після отримання ліцензії Міністерства освіти і науки
України від 13 червня 1996 р. на провадження освітньої діяльності,
пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до
спеціаліста

за

напрямом

0601

Право,

7.060101

"Правознавство"

з

ліцензованим обсягом 150 осіб.
1996 року було створено три кафедри: кафедру теорії та історії
держави і права, кафедру адвокатської майстерності, кафедру мовної

підготовки та культурології.
1997 року було відкрито кафедру цивільного, кримінального та
адміністративного права.
1998 року створено власний Видавничий центр.
1999 року створено кафедру процесуального права, відкрито Школу
адвокатської підготовки, існує два відділення: спеціальної адвокатської
підготовки

та

загальної

юридичної

підготовки,

Центр

підвищення

кваліфікації.
2000 року створено кафедру цивільного, господарського та цивільного
процесуального права.
2001 року створено кафедру трудового, земельного та екологічного
права.
12 грудня 2001 р. відбулося згадане вище перейменування ТОВ
"Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка" на ТОВ "Академія адвокатури України".
Відповідно до рішення ДАК від 17 травня 2001 року (протокол № 33)
Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка визнано акредитованим за ІІІ (третім) рівнем з напряму
0601 Право спеціальності 7.060101 Правознавство (сертифікат серія НІ-ІІІ №
117032).
2002 року:
- напрям 0601 "Право", спеціальність 8.060101 "Правознавство"
акредитовано за IV (четвертим) рівнем відповідно до рішення ДАК від 4
червня 2002 року (протокол № 39) з терміном дії до 1 липня 2008 року
(Сертифікат про акредитацію III-IV № 117647);
- у зв’язку із зміною назви ВНЗ на ТОВ "Академія адвокатури України"
та акредитацією спеціальності "Правознавство" за IV (четвертим) рівнем
акредитації

отримана ліцензія АА № 234704 від 17.09.2002 року на

підготовку за спеціальністю "Правознавство" за освітньо-кваліфікаційним

рівнем "магістр" з терміном дії до 1.07.2007 р., "спеціаліст" – до 1.07.2006 р.;
- з 11 лютого назву кафедри цивільного, господарського та цивільного
процесуального права змінено на кафедру цивільного, господарського права
та процесу;
- з 28 жовтня кафедра процесуального права перейменована в кафедру
кримінального процесу і криміналістики;
- з грудня в Академії діє Відділення довузівської підготовки;
- відкрито Студентський дискусійний клуб;
- відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза.
Рішенням ДАК від 4 червня 2002 року (протокол № 39) Академію
адвокатури України визнано акредитованою за ІV (четвертим) рівнем з
напряму 0601 Право, спеціальності 8.060101 "Правознавство" (сертифікат
серія НІ-ІV №117647).
У березні 2003 року розпочала роботу кафедра прав людини,
міжнародного та європейського права.
2003 року:
- отримано ліцензію на підготовку бакалаврів з напряму 0305
Філологія зі спеціальності 6.030500 Переклад та ліцензію на підготовку
бакалаврів з напряму 0304 Міжнародні відносини зі спеціальності 6.030400
Міжнародне право;
- рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
Вченій раді Академії надано право розглядати питання про присвоєння
науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента;
- в аспірантурі Академії відкрито спеціальність 12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
10 листопада 2003 року Академія адвокатури України отримала
сертифікат серії СІ-ІV № 119410 про акредитацію за ІV (четвертим) рівнем,
виданий відповідно до рішення ДАК від 10 червня 2003 року (протокол

№ 45).
З січня 2004 року Академія видає науковий журнал "Вісник Академії
адвокатури України" (Свідоцтво про державну реєстрацію в Державному
комітеті телебачення і радіомовлення України від 20 січня 2004 року, серія
KB № 8325), який у 2005 році внесений до переліку фахових видань України,
в яких можуть публікуватись результати дисертаційних досліджень на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом
"Юридичні науки". Періодичність видання — тричі на рік.
У травні 2004 року в аспірантурі відкрито спеціальність 12.00.10 судоустрій, прокуратура та адвокатура.
З 4 січня 2005 року відповідно до ліцензії МОНУ серії АА № 868437
Академія отримала право збільшити прийом студентів на спеціальність
7.060101, Правознавство до 175 осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем
"спеціаліст".
У зв'язку з відкриттям в Академії адвокатури України спеціальності
6.030500 Переклад і розширенням кола предметів з філологічних дисциплін,
які забезпечує кафедра мовної підготовки та культурології, з 25 січня 2005
року назва цієї кафедри була змінена на кафедру української та іноземної
філології, а з 25 серпня 2005 року — на кафедру української філології та
культурології в зв'язку з утворенням кафедри іноземних мов і перекладу.
З 1 травня 2005 року під патронатом кафедри прав людини,
міжнародного та європейського права і кафедри адвокатської майстерності
розпочала активну діяльність Науково-дослідна лабораторія з прав людини
та проблем адвокатури.
З 1 жовтня 2005 року після реформування кафедр Академії з метою
оптимізації
створення

організаційної
потужних

структури

структурних

Академії

підрозділів,

адвокатури
здатних

України,

ефективно

і

результативно вести навчальний процес у поєднанні з науковою діяльністю
та на підставі рішення Вченої ради в Академії діють 8 кафедр, а саме:

- кафедра теорії та історії держави і права;
- кафедра кримінального та адміністративного права;
- кафедра цивільного, господарського права та процесу;
- кафедра кримінального процесу та криміналістики;
- кафедра адвокатської майстерності;
- кафедра прав людини, міжнародного та європейського права;
- кафедра української філології та культурології;
- кафедра іноземних мов і перекладу;
Рішенням ДАК від 22 червня 2006 року (протокол № 61) Академію
адвокатури України визнано акредитованою за ІІ, ІІІ (другим, третім) рівнем
з напряму 0601 Право, спеціальності 7.060101 Правознавство (сертифікат
серії НІ-ІІІ № 113136).
Академія адвокатури України відповідно до рішення ДАК від 26
червня 2007 р. протокол № 67 (наказ МОН України від 09.07.2007р. № 1843Л) з напряму 0601 Право, спеціальності 6.060100, 8.060101 Правознавство
визнано акредитованим за ІІ, ІV (другим, четвертим) рівнем – сертифікат
серія ІІІ- ІV № 113854. Термін дії сертифіката до 1 липня 2012 р.
Відповідно до рішення ДАК від 26 червня 2007 р. протокол № 67
(наказ МОН України від 09.07.2007р. № 1843-Л) Академія адвокатури
України отримала ліцензію (серія АВ № 363779) на надання освітніх послуг,
пов’язаних з одержанням вищої освіти з напряму:
0601 Право на рівні кваліфікаційних вимог до:
бакалавра за спеціальністю 6.060100 Правознавство з ліцензованим
обсягом прийому 175 осіб на денній, 175 – на заочній формах навчання з
терміном дії до 1 липня 2012р.;
спеціаліста за спеціальністю 7.060101 Правознавство з ліцензованим
обсягом прийому 175 осіб на денній, 175 – на заочній формах навчання з
терміном дії до 1 липня 2011р.;

магістра за спеціальністю 8.060101 Правознавство з ліцензованим
обсягом прийому 50 осіб на денній, 50 – на заочній формах навчання з
терміном дії до 1 липня 2012 р.
0304 Міжнародні відносини, спеціальності 6.030400 Міжнародне право
на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до бакалавра з ліцензованим обсягом прийому 75 осіб
на денній формі навчання з терміном дії до 1 липня 2008р;
2008 рік
Відповідно до рішення ДАК від 1 липня 2008 р. протокол № 72 (наказ
МОН України від 07.07.2008р. № 2180-Л) Академія адвокатури України
отримала ліцензію (серія АВ № 420505) на надання освітніх послуг,
пов’язаних з одержанням вищої освіти з напряму:
0601 Право на рівні кваліфікаційних вимог до:


бакалавра

за

спеціальністю

6.060100

Правознавство

з

ліцензованим обсягом прийому 175 осіб на денній, 175 – на заочній формах
навчання з терміном дії до 1 липня 2012р.;


спеціаліста

за

спеціальністю

7.060101

Правознавство

з

ліцензованим обсягом прийому 175 осіб на денній, 175 – на заочній формах
навчання з терміном дії до 1 липня 2011р.;


магістра

за

спеціальністю

8.060101

Правознавство

з

ліцензованим обсягом прийому 50 осіб на денній, 50 – на заочній формах
навчання з терміном дії до 1 липня 2012р.
0304 Міжнародні відносини на рівні кваліфікаційних вимог до:


бакалавра за спеціальністю 6.030400 Міжнародне право з

ліцензованим обсягом прийому 75 осіб на денній формі навчання з терміном
дії до 1 липня 2013р;



спеціаліста за спеціальністю 7.030402 Міжнародне право з

ліцензованим обсягом прийому 30 осіб на денній формі навчання з терміном
дії до 1 липня 2013р;
0305

Філологія

спеціальності

6.030500

Переклад

на

рівні

кваліфікаційних вимог до бакалавра з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб
на денній формі навчання з терміном дії до 1 липня 2013р.
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України з
ліцензованим обсягом прийому 275 з терміном дії до 1 липня 2011р.
Академія адвокатури України відповідно до рішення ДАК від 1 липня
2008 р. протокол № 72 (наказ МОН України від 07.07.2008 р. № 2180-Л)
визнана акредитованою з напряму (спеціальності):


0305 Філологія, 6.030500 Переклад за ІІ (другим) рівнем –

сертифікат серія ІІІ-ІІ № 117169. Термін дії сертифіката до 1 липня 2013 р.


0304 Міжнародні відносини, 6.030400 Міжнародне право за ІІ

(другим) рівнем - сертифікат серія ІІІ-ІІ № 117168. Термін дії сертифіката до
1 липня 2013 р.
Сьогодні Академія адвокатури України готує: бакалаврів, спеціалістів
та магістрів за спеціальністю "Правознавство", бакалаврів та спеціалістів за
спеціальністю "Міжнародне право", бакалаврів за спеціальністю "Переклад",
має аспірантуру. В Академії діють Школа адвокатської підготовки,
Адвокатські студії, Центр підвищення кваліфікації, Навчальна юридична
консультація, юридичні клініки, Науково-дослідна лабораторія з прав
людини та проблем адвокатури.
Для належного методичного забезпечення навчального процесу в
Академії діє Методична рада, яку очолює академік Академії правових наук
України, доктор юридичних наук, професор В.Г.Гончаренко. Методична

рада докладає значних зусиль у вирішенні багатьох проблем, котрі виникали
при

впровадженні

запровадження

нової

Концепції

кредитно-модульної

юридичної
системи;

освіти.

Наприклад,

методика

спеціальної

практичної підготовки майбутніх адвокатів; новації у підготовці юристівадвокатів, фахівців з міжнародного права, перекладачів.
Вчена рада Академії, до складу якої входять академік і членикореспонденти АПрН України, доктори і кандидати наук, розглядає важливі
питання, пов'язані з організаційним, кадровим, науковим, методичним
забезпеченням навчального процесу, впровадженням нових технологій в
Академії, зокрема, обговорювалися методики проведення суддівських
практикумів, адвокатських шкіл, вперше застосованих в юридичній освіті,
рольових ігор з відеозаписом, відеосемінарів, інтернет-конференцій тощо.
Про нові форми навчання, впроваджені в Академії адвокатури,
неодноразово доповідалося на міжнародних конференціях, семінарах,
виставках, ділових зустрічах із зарубіжними юристами, і завжди ця
інформація викликає позитивні відгуки.
З 1999 р. в Академії існують два відділення: загальної юридичної
підготовки та спеціальної адвокатської підготовки. Навчання на останньому
дає можливість студентам цілеспрямовано готуватись до певної юридичної
професії, воно максимально наближене до індивідуального навчання
(невеликі групи зі спеціальної адвокатської підготовки, прикріплення по 2-3
студенти до адвокатів та суддів у адвокатських школах та суддівських
практикумах). Студенти вивчають українську ділову та правову мову,
іноземну мову, беруть участь у наукових конференціях (у тому числі
іноземними мовами), навчальних відеосемінарах з адвокатами із різних
регіонів України і суддями, вивчають тонкощі адвокатської і суддівської
діяльності. На конкретних "живих" справах в судах, а також за матеріалами
кримінальних і цивільних судових справ студенти вивчають такі дисципліни,
як "Представництво і захист громадян в окремих категоріях справ в суді",

"Криміналістика (тактика і методика захисту)"; "Судовий процес в цивільних
та господарських справах (моделювання)", майже всі дисципліни зі
спецпідготовки відпрацьовуються на конкретних справах, що перебувають у
провадженні адвоката або судді, який викладає в Академії.
Результати

впровадження

програми

спеціальної

адвокатської

підготовки свідчать про те, що студенти, особливо ті, хто навчався в
адвокатських школах та суддівських практикумах, значно глибше засвоюють
юридичні

дисципліни,

добре

орієнтуються

в

судових

процедурах,

особливостях адвокатської практики.
На підставі постанови Президії та наказу № 315 від 14.05.2004 р.
Вищої атестаційної комісії України в Академії адвокатури України створена
спеціалізована вчена рада К 26.122.01 з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальностями:
12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право;
12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
12.00.10 – Судоустрій, прокуратура та адвокатура.
Наказом ВАК України від 8 червня 2006 р. № 275 було встановлено
термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 з 8 червня 2006
р. по 8 червня 2009 р. за даними спеціальностями.
За час діяльності спеціалізованої вченої ради захистили кандидатські
дисертації 69 здобувачів, 62 з яких вже отримали дипломи кандидатів
юридичних наук.
Академія адвокатури України здійснює міжнародне співробітництво з
іноземними закладами освіти, науковими установами, міжнародними
організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями.
Протягом

декількох

років

Академія

плідно

співпрацює

з

Американською асоціацією адвокатів - Правова ініціатива у Центральній та

Східній Європі (АВА/СЕЕLI), котра допомагає в реалізації навчальних
програм.

Зокрема,

неодноразово

проводилися

зустрічі

студентів

з

американськими вченими і викладачами, котрі читали лекції, проводили
тренінги, брали участь у студентських наукових конференціях, рольових
іграх, що ведуться англійською мовою.
Два роки реалізувалась спільна програма Левітт Інституту (США) та
Академії адвокатури України "Суд присяжних", у якій викладали судді й
адвокати зі США. За результатами навчального року 2007 р. група слухачів
цієї програми – студентів Академії отримала нагороди за успіхи в цій
Програмі.
Налагоджені творчі контакти з Російською Академією адвокатури і
нотаріату імені Плєвако, Ессекським університетом Великої Британії, який,
за запрошенням, неодноразово відвідували науково-педагогічні працівники
Академії і ознайомилися з його навчальними програмами та досвідом
викладання.
Ознайомившись безпосередньо з методиками навчання в центрах
адвокатської підготовки Англії, Франції і Голландії, науково-педагогічні
працівники

Академії

адвокатури

розробили

програму

спеціальної

адвокатської підготовки, адаптовану до навчального процесу студентів, а
також до підготовки юристів для здобуття адвокатської професії.
Окремі лекції, курси лекцій, а також тренінги читають і проводять
провідні юристи та дипломати з Англії, Аргентини, Греції, Ізраїлю, Іспанії,
США, Німеччини, Франції, Японії. Частина таких занять ведеться
англійською мовою без перекладача, що надає студентам можливість почути
не тільки правову термінологію англійською мовою, ознайомитися з іншими
правовими

системами

і

новітнім

зарубіжним

законодавством,

а

й

продемонструвати вільне володіння іноземною мовою, в тому числі з
юридичним ухилом. Значну допомогу в опануванні професії надає практика
в іноземних організаціях, що діють в Україні.

2008 року, в межах Програми співробітництва в галузі освіти, науки та
культури між Урядом України і Урядом Грецької Республіки, проходив
стажування в Академії адвокатури України викладач міжнародного права
відділення мов, філології та культури країн Чорноморського регіону
Демокритового університету Фракії (Греція), який провів майстер-класи,
взяв

участь

у

методологічному

семінарі

Академії

з

застосування

інноваційних методів у навчальному процесі.
Студенти Академії проходили стажування в Польщі та Греції.
Програми

стажування включали ознайомлення з роботою судів, з

особливостями організації і діяльності національних адвокатур, контакти з
польськими та грецькими студентами-правниками.
Освітня діяльність Академії адвокатури України знайшла позитивну
оцінку з боку держави і громадськості. За останні роки Академія одержала
ряд відзнак Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук
України та інших державних і недержавних організацій. Академія відзначена
багатьма нагородами, медалями міжнародних виставок, у тому числі –
срібною медаллю 2007 і 2008 рр. за впровадження інноваційних технологій,
визнана Лідером сучасної освіти.
2002 року:
ДИПЛОМ П’ятої міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна
освіта в Україні – 2002" за вагомий внесок у розвиток національної системи
освіти.
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ П’ятої міжнародної виставки навчальних закладів
"Сучасна освіта в Україні – 2002.
ДИПЛОМ за третє місце в змаганнях з майстерності судової промови,
що проводились у Донецькому державному університеті при підтримці
Британської

Ради

в

Україні

та

Економіко-правового

Молодіжного Центру правових досліджень.

факультету

ДИПЛОМ за третю премію V Всеукраїнського конкурсу на краще
юридичне видання 2002/2003 років, якого удостоєні Варфоломеєва Т.В.,
Гончаренко С.В. у номінації "Науково-популярні, науково-практичні і
довідникові видання в галузі права" за видання: "Науково-практичний
коментар до Закону України "Про адвокатуру".
ДИПЛОМ переможця ІІІ Всеукраїнського конкурсу на краще
професійне досягнення „ЮРИСТ РОКУ", якого удостоєний Гончаренко
Владлен Гнатович у номінації ЮРИСТ-ВИКЛАДАЧ за підсумками 2002
року.
2003 року:
ДИПЛОМ Шостої міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна
освіта в Україні - 2003" за вагомий внесок у модернізацію національної
системи освіти.
ДИПЛОМ Міністерства освіти і науки України та Правління
товариства "Знання" України за підготовку висококваліфікованих фахівців.
ПОДЯКА

Київського

міського

Голови

Варфоломеєвій

Тетяні

Вікторівні за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти,
плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм.
ДИПЛОМ Лауреата Рейтингу вищих навчальних закладів України
2003 року "Софія Київська", який засвідчує, що за результатами рейтингу
Академія адвокатури України увійшла до складу трьох кращих юридичних
вищих навчальних закладів України в 2002 році.
ДИПЛОМ Ювілейної десятої міжнародної виставки "СВІТ ОСВІТИ" за
внесок у розвиток міжнародного співробітництва української вищої школи.
ДИПЛОМ Спілки адвокатів України за перемогу в І-му Професійному
конкурсі "Адвокатура – 2003" в номінації "За підготовку кваліфікованих
кадрів для адвокатури".

2004 року:
ДИПЛОМ Сьомої міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна
освіта в Україні – 2004" за вагомий внесок у модернізацію національної
системи освіти.
СВІДОЦТВО Сьомої міжнародної виставки навчальних закладів
"Сучасна освіта в Україні – 2004" про нагородження бронзовою медаллю в
номінації "Інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі".
ДИПЛОМ Лауреата Рейтингу вищих навчальних закладів України
Софія Київська в номінації юридичних вищих навчальних закладів України у
2003 році за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих юридичних
кадрів.
ДИПЛОМ Лауреата Всеукраїнського рейтингу "Кращий вищий
навчальний заклад України", затверджений IV Конгресом ділових, наукових
та творчих кіл України.
2005 року:
ДИПЛОМ

Восьмої

міжнародної

виставки

навчальних

закладів

"Сучасна освіта в Україні – 2005" про присвоєння почесного звання "ЛІДЕР
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ" за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з
модернізації освіти.
ДИПЛОМ

Восьмої

міжнародної

виставки

навчальних

закладів

"Сучасна освіта в Україні – 2005" за високі досягнення в педагогічній
діяльності та вагомий внесок в модернізацію національної системи освіти.
2006 року:
СВІДОЦТВО Дев’ятої міжнародної виставки навчальних закладів
"Сучасна освіта в Україні – 2006" про нагородження бронзовою медаллю в
номінації "За впровадження нових форм організації навчально-виховного
процесу".

ДИПЛОМ

Дев’ятої

міжнародної

виставки

навчальних

закладів

"Сучасна освіта в Україні – 2006" "За вагомий внесок в інноваційний
розвиток національної системи освіти".
ПОДЯКА

Дев’ятої

міжнародної

виставки

навчальних

закладів

"Сучасна освіта в Україні – 2006" Варфоломеєвій Тетяні Вікторівні, ректору
Академії адвокатури України, за плідну організаторську роботу по
інноваційному розвитку освіти України.
2007 року:
ДИПЛОМ Десятої Ювілейної міжнародної виставки навчальних
закладів "Сучасна освіта в Україні – 2007" про присвоєння почесного звання
"ЛІДЕР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ" за багаторічну науково-педагогічну діяльність
по інноваційному розвитку освіти України.
СВІДОЦТВО Десятої Ювілейної міжнародної виставки навчальних
закладів "Сучасна освіта в Україні – 2007" про нагородження срібною
медаллю в номінації "Інтеграція науки і освіти у вищому навчальному
закладі".
ДИПЛОМ Десятої Ювілейної міжнародної виставки навчальних
закладів "Сучасна освіта в Україні – 2007" "За високі творчі досягнення в
удосконаленні змісту навчально-виховного процесу".
ПОДЯКА Десятої Ювілейної міжнародної виставки навчальних
закладів "Сучасна освіта в Україні – 2007" Варфоломеєвій Тетяні Вікторівні,
ректору Академії адвокатури України, за плідну організаторську роботу по
інноваційному розвитку освіти України.
ДИПЛОМ Спілки адвокатів України за впровадження навчальних
програм з підвищення кваліфікації адвокатів проекту "МАТРА" в номінації
"За підготовку кваліфікованих кадрів для адвокатури" професійного
конкурсу "Адвокатура – 2007"

2008 року:
СВІДОЦТВО Одинадцятої міжнародної виставки навчальних закладів
"Сучасна освіта в Україні – 2008" про нагородження срібною медаллю в
номінації "Інноватика у вищій освіті".
ПОДЯКА Одинадцятої міжнародної виставки навчальних закладів
"Сучасна освіта в Україні – 2008" Варфоломеєвій Тетяні Вікторівні, ректору
Академії адвокатури України, за плідну організаторську роботу по
інноваційному розвитку освіти України.
ДИПЛОМ Одинадцятої міжнародної виставки навчальних закладів
"Сучасна освіта в Україні – 2008" "За високі творчі досягнення в
удосконаленні змісту навчально-виховного процесу".
СЕРТИФІКАТ Міжнародного проекту "МАТРА" за активне сприяння
впровадженню нового цивільного кодексу, який виконувався Академією
адвокатури

України

спільно

з

центром

міжнародного

правового

співробітництва (Нідерланди, 2006-2008 рік).
ДИПЛОМ Міністерства освіти і науки України та "Ді Ел Ей Пайпер"
(міжнародна

організація

з

надання

юридичних

послуг),

у

якому

висловлюється подяка Академії адвокатури України і засвідчується, що
Федусів Олег, студент Академії адвокатури України, став фіналістом
Всеукраїнського стипендіального конкурсу "Ді Ел Ей Пайпер" для студентівправників 2008 р.
2007 року за даними першого в Україні офіційного рейтингу вузів, що
проводило Міністерство освіти і науки, Академія посіла четверте місце серед
найвідоміших юридичних ВНЗ.
2008 року за результатами Всеукраїнського рейтингу вузів "Компас"
посіла 4 місце серед ВНЗ України, в яких найсильніша підготовка з
юридичних спеціальностей, та 7 місце серед усіх ВНЗ України, у яких
готують професіоналів.
Навчання на спеціальності "Міжнародне право" відбувається під

керівництвом проректора з навчальної роботи Кучинської О.П. та ректорату.
До організації навчального процесу активно залучаються кафедри, викладачі
яких забезпечують навчальний процес, зокрема кафедра прав людини,
міжнародного та європейського права.
Таблиця 1
Загальна характеристика Академії адвокатури України
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Показники діяльності
Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів
- молодший спеціаліст
- бакалавр
- спеціаліст
- магістр
Кількість студентів разом:
у т.ч. за формами навчання:
- денна
- вечірня
- заочна
Кількість навчальних груп
Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців,
разом:
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодшого спеціаліста
- бакалавра
- спеціаліста
- магістра
Кількість кафедр разом:
З них випускових:
Кількість факультетів (відділень), разом:
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
З них:
- власні:
- орендовані:

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду

9.

Інше

Кількісні
параметри
955
–
475
380
100
1803
1078
–
725
64
3
–
3
2
1
8
5
3
3635,1
–
3082,8
–
552,3

ІІІ. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг
за заявленим напрямом (спеціальністю)
а) Матеріальна база і перспективи її розвитку
Академія адвокатури має належну матеріально-технічну базу для
успішної підготовки фахівців за спеціальністю "Міжнародне право" і
систематично розширює її за кошти, котрі надходять за навчання студентів і
є джерелом утримання та розвитку Академії.
Другим джерелом формування матеріально-технічної бази є внески
засновників Академії, зокрема забезпечення користування їх базою
(приміщення,

комп’ютери,

література,

оргтехніка)

при

проведенні

виробничої практики, окремих навчальних семінарів спільно з адвокатами
тощо.
Рівень

забезпечення

навчального

процесу

обладнанням,

інструментарієм, аудіо- та відеотехнікою, комп’ютерами, підручниками,
посібниками, науковою літературою відповідає встановленим нормам.
Підготовка

спеціалістів

за

спеціальністю

"Міжнародне

право"

відбувається в приміщенні Академії адвокатури України за адресою: місто
Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27. Приміщення за даною адресою Академія
адвокатури України орендує, згідно з договором від 6 серпня 2001 року,
терміном на 10 (десять) років. Загальна площа приміщення складає
3082,8кв.м. Приміщення Академії адвокатури України придатні для
проведення навчально-виховного процесу, стан приміщень Академії –
задовільний і відповідає нормам ДБНВ. Копія санітарного паспорту
додається.
З метою інформаційного забезпечення студентів, доступу до чинного
законодавства, впровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес,
використання Інтернету, виготовлення навчальної та методичної літератури
було створено видавничий інформаційно-навчальний комплекс, який
об’єднує видавничий центр, комп’ютерні класи, комп’ютерну інформаційно-

пошукову систему з законодавства, службу підтримки Інтернет-ресурсів,
лабораторію технічних засобів навчання, відеостудію, кабінет самостійної
роботи студентів, залу Центру підвищення кваліфікації.
В Академії функціонують:


комп'ютерні класи, підключені до мережі Інтернет;



сайт

Академії

в

Інтернеті

з

віртуальною

аудиторією

та

електронною бібліотекою;


лабораторія технічних засобів навчання;



навчальна юридична консультація;



юридичні

клініки,

зокрема

на

базі

журналу

"Адвокат",

співзасновником якого є Академія адвокатури України;


криміналістичний полігон;



навчальна зала судових засідань;



Музей історії адвокатури.

Студенти можуть користуватися інформаційно-пошуковою системою
"Ліга", а також переглядати навчальні відеофільми.
Придбано 67 комп’ютерів, 4 ноутбуки, що використовуються:
- для отримання студентами необхідних у навчальному процесі
законів, нормативних актів, зразків процесуальних документів;
- для опанування студентами комп'ютерної техніки і слухання курсу
"Інформатика і обчислювальна техніка" (2 навчальні класи: сервер і 23
робочих станції; сервер і 13 робочих станцій);
- для проведення тестування студентів.
Для ефективного використання бібліотечного фонду встановлена
електронна каталожна система "ІРБІС".
Використовуються також комп’ютери засновників у здійсненні
спеціальної адвокатської підготовки.

Функціонує Інтернет-мережа:
- створено електронну бібліотеку, віртуальну аудиторію з цілодобовим
онлайн-доступом до електронних навчальних ресурсів та методичних
матеріалів тощо (http://www.aau.edu.ua).
Встановлено ліцензовані операційні системи WINDOWS-VISTA,
антивірусна програма NOD32, комп’ютерна програма для проведення
тестування.
Академія придбала спеціальне типографське обладнання для свого
Видавничого

центру,

що

дає

можливість

забезпечувати

студентів

програмами, нормативними матеріалами, лекційними матеріалами тощо.
Академія також має:
2 проектори ЗМ МММ2000Т та мультимедійний проектор Canon,
сучасні магнітні дошки, цифрові відеокамери, конференц-систему (13
мікрофонів DB Technologles TMC-05; мікшерний пульт Phonic IMPACT II
24; мультікор Bespeco BSA 1608L25), плазмову панель Plasma HD,
телевізори, відеомагнітофони, DVD+VHS програвачі для проведення
рольових ігор, графічну станцію на базі АTLON для цифрової відеостудії та
іншу оргтехніку, необхідну для забезпечення навчального процесу на
сучасному рівні.
Використовується

додатково

оргтехніка

засновників

–

Спілки

адвокатів, "Бі.Ай.еМ", Української адвокатської корпорації.
Книжковий

фонд

бібліотеки

Академії

складає

понад

28180

примірників літератури. Крім підручників, посібників та спеціалізованої
літератури, є довідкова література, монографії та методичні матеріали.
Щорічно бібліотека передплачує юридичні періодичні видання.
Навчальна література та методичні посібники друкується Видавничим
центром Академії.
б) Кадровий склад
На кафедрах Академії працюють 94 науково-педагогічних працівників.

Це провідні науковці України, серед яких 1 академік АПрН України; 3 членкореспонденти АПрН України; 15 докторів наук, 39 кандидатів наук,
доцентів; 4 старших наукових співробітників; 10 Заслужених юристів
України; 1 Заслужений діяч науки і техніки; 1 Заслужений працівник освіти
України, а також 23 науково-педагогічних працівники є практикуючими
адвокатами. Зазначене суттєво впливає на якість теоретичної підготовки
фахівців та набуття студентами навичок практичної діяльності. При цьому,
більшість науково-педагогічних співробітників працює на постійній основі
(за контрактом), а саме: 1 академік АПрН України; 1 член-кореспондент
АПрН України; 5 докторів наук, 29 кандидатів наук, 2 старших наукових
співробітники; 6 Заслужених юристів України, 1 Заслужений діяч науки і
техніки; 15 – практикуючих адвокатів.
Для забезпечення виконання навчального плану за спеціальністю 8.030402
Міжнародне право достатньо викладачів Академії. В реалізації навчального плану будуть
задіяні штатні викладачі: 1 академік АПрН України професор – Гончаренко В.Г., 4
доктори наук – Чубарєв В.Л., Варфоломеєва Т.В., Фесенко Є.В., Ромовська З.В., 9
кандидатів наук – Гончаренко С.В., Фалалеєва Л.Г., Дружков М.П., Ковтун О.М., Козачук
К.О., Жорін Ф.Л., Бірюкова А.М., Кашинцева О.Ю., Грузінова Л.П., та 2 викладачі, які
працюють за сумісництвом – к.ю.н. Віноградова О.І., к.ю.н., доцент Грек Б.М.
в) Навчально-методичне забезпечення
В основі функціонування Академії адвокатури покладено принципи,
спрямовані на усунення розриву між рівнем навчання і рівнем освіченості
студента.
За спеціальністю "Міжнародне право" Міністерством освіти і науки
України затверджені галузеві стандарти вищої освіти у 2004 році наказом
№302 від 13 04 2004 року, які окреслюють зміст підготовки.
Варіативна
кваліфікаційної

частина

освітньо-професійної

характеристики

в

Академії

програми

розроблялась

і

освітньона

основі

затвердженого Міністерством освіти і науки України стандарту із вказаної
спеціальності і відображає спрямованість Академії на правозахисну,
адвокатську діяльність, поєднання навчання з практикою.
Навчальний план підготовки фахівців напряму 0304 "Міжнародні
відносини" спеціальності 8.030402 "Міжнародне право" розроблений на
основі затвердженої ОПП.
Варіативна

частина

освітньо-професійної

програми,

освітньо-

кваліфікаційної характеристики і навчальний план належним чином
погоджені з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН
України,

Науково-методичною

комісією

з

міжнародних

відносин

Міністерства освіти і науки України та Департаментом вищої освіти
Міністерства освіти і науки України.
У навчальному процесі Академія з урахуванням рекомендацій
Болонського процесу використовує різноманітні форми аудиторних занять –
лекції, семінари, практичні заняття, виконання комплексних контрольних
завдань, тестових завдань, розроблених на кафедрах. Вводиться модульна
система оцінювання знань студентів, яка сприяє послідовному глибокому
вивченню дисциплін.
У процесі навчання студентів використовуються такі активні методи,
як круглі столи, ділові ігри, професійні тренінги, моделювання судового
процесу, зустрічі з послами різних країн, відвідування засідань у суді тощо.
Дисципліни, які викладаються в Академії, мають повне програмнометодичне забезпечення: робочу програму, тематичний план, плани
семінарських та практичних занять та методичні вказівки з вивчення курсу,
рекомендації до самостійної навчальної роботи студентів та різноманітні
форми контролю з кожного курсу.
Планування та організація навчально-методичної роботи випускаючої
кафедри здійснюється відповідно до робочого навчального плану Академії, а
також до наказів ректора та рішень Методичної ради Академії.

Система контролю знань протягом усього періоду навчання передбачає
поточний контроль як щоденний (вхідний та вихідний контроль на лекціях,
семінарських і практичних заняттях), так і періодичний (колоквіуми, залікові
заняття, контрольні роботи, тестування тощо), а також сесійний – заліки та
екзамени.
Навчальний план містить обов'язкові курси, а також курси вільного
вибору Академією. Співвідношення між фундаментальними і спеціальними
та гуманітарними, теоретичними і прикладними, загальними і вузько
профільними дисциплінами є доцільним.
Значну роль в організації і здійсненні роботи з підготовки магістрів
відіграє Науково-методична комісія Академії адвокатури України, яку
очолює доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук
України, Заслужений діяч науки і техніки України В.Г. Гончаренко.
Особливість змісту підготовки фахівців в Академії адвокатури України
полягає в максимальному поєднанні теоретичного навчання з практикою, у
формуванні в період навчання практичних навичок майбутньої професії.
Передбачено поєднання класичної системи навчання юристів-міжнародників
з поглибленою науково-практичною підготовкою за спеціальною програмою
до певного виду юридичної діяльності, зокрема до адвокатської.
Академії адвокатури належить ініціатива створення у 2005 році
першого на теренах нашої держави Музею історії адвокатури України.
Студенти залучаються до науково-пошукової роботи в архівах,
збирання й дослідження історичних пам'яток, вивчення невідомих сторінок
історії адвокатури, отримання навичок дослідницької роботи. У такий спосіб
відбувається поглиблене самостійне вивчення окремих аспектів (тем) таких
навчальних дисциплін, як "Адвокатура в Україні", "Адвокатура зарубіжних
країн" та "Організація і функції адвокатури та нотаріату". Цьому сприяють
також Музей історії адвокатури і Галерея портретів видатних українських

адвокатів ХІХ століття, створені в Академії адвокатури України викладачами
і студентами.
Викладання цих курсів відбувається безпосередньо в Музеї, як і
ознайомлення під час занять з відомими постатями в українській адвокатурі,
зустрічі з адвокатами, про яких демонструється інформація на стендах.
Кафедра адвокатської майстерності та науково-дослідна лабораторія
Академії адвокатури України із залученням студентів та адвокатів
продовжують дослідження і наукові пошуки з історії української адвокатури.
Знайдено цікаві документи, фотографії, кіноматеріали. Науковці Академії
мають міцні наукові контакти з працівниками музею Верховного Суду
України,

вивчають

діяльність

різних

музеїв.

Експозиція

Музею

поповнюється новими матеріалами, досліджуються кримінальні справи та
інші, раніше закриті для ознайомлення документи ХХ століття, вивчаються
архівні матеріали про українських адвокатів, що працювали в різні часи за
межами

України,

і

тих,

що

піддавалися

репресіям.

Відвідувачі

мають можливість проглянути історичні фотокадри, зроблені в залах судових
засідань по політичних процесах у 30-і роки, побачити копії та оригінали
багатьох цікавих документів, ознайомитися з раритетними виданнями ХІХХХ ст., подивитись документальний фільм.
Створено комп'ютерний варіант музейних експонатів і розміщено для
широкого ознайомлення зі змістом історичних документів на сайті Академії
адвокатури (http://www.aau.edu.ua).
Музей відвідують не тільки студенти Академії адвокатури –
проводяться екскурсії для учнів старших класів. Нещодавно Музей відвідав
адвокат, голова комітету Спілки адвокатських асоціацій Європейського
Союзу (ССВЕ) Джероен Брауер, який наголосив на важливості та
унікальності Музею історії адвокатури, відзначив його велику виховну
місію.

Позитивно впливає на стан організаційного та навчально-методичного
забезпечення співробітництво Академії з іноземними закладами освіти,
науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами,
громадськими організаціями шляхом:
- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
- вивчення міжнародного досвіду в галузі міжнародного права;
- організації стажування викладачів і студентів;
- проведення спільних науково-практичних конференцій, тренінгів,
круглих столів;
- телемостів;
- Інтернет-конференцій.
Плідна співпраця Академії з Американською асоціацією адвокатів –
Правова ініціатива у Центральній та Східній Європі – дозволяє проводити
тренінги, брати участь у студентських наукових конференціях, рольових
іграх, що ведуться англійською мовою.
2008 р. з метою розвитку міжнародних зв’язків та ознайомлення
студентів з існуючими правовими системами проведено майстер-клас
відомого американського юриста, судді Федерального суду претензій США
Богдана Футея.
Лекції та майстер-класи проводив викладач міжнародного права
відділення мов, філології та культури країн Чорноморського регіону
Демокритового

університету

Фракії

(Греція)

В. Грамматікас,

який

стажувався в Академії за Програмою співробітництва в галузі освіти, науки
та культури між Урядом України і Урядом Грецької Республіки.
Академія адвокатури забезпечує набуття студентами правових знань і
готує їх до міжнародно-правової та правозахисної діяльності. Значну
допомогу в опануванні професії надає практика в іноземних організаціях, що
діють в Україні. Практична підготовка студентів має на меті набуття
професійних навичок та вмінь; проводиться в умовах професійної діяльності

під організаційно-методичним керівництвом викладача та спеціаліста з
даного фаху. Програма і термін її визначаються навчальним планом.
Виробничу практику студенти будуть проходити в Міністерстві юстиції,
Ін’юрколегії, представництві ООН, ОБСЄ, Раді Європи, Міжнародних
адвокатських компаніях.
Введення в навчальний процес динамічної картини майбутньої
професійної діяльності виступає як фактор управління процесом навчання і
організації придбаних знань з окремих дисциплін у контексті майбутнього
конкретного місця роботи кожного студента, тому вся система навчання і
навчальні дисципліни зорієнтовані на модель професійної діяльності, яка
весь час розвивається.
Мета запровадження активних форм навчання досягається поєднанням
різних, перш за все активних методик навчання – дискусій, рольових ігор,
тренінгів, ситуаційних завдань.
Реалізація в Академії нових методів набуття юридичних знань і
навичок дозволяє отримати не тільки різнобічну міжнародно-правову освіту,
а й оволодіти спеціальними адвокатськими прийомами здійснення захисту та
представництва. Цьому раніше не навчали у вузах і, фактично, класичний
досвід адвокатів передавався лише усно від покоління до покоління та є
неписаною професійною майстерністю. В Академії вживаються заходи для
збирання цього безцінного адвокатського досвіду, його

збагачення,

відтворення, передачі майбутнім поколінням адвокатів. Досягається це
існуванням вперше в Україні створених адвокатських шкіл, виданням текстів
лекцій, методичних посібників, збірок задач, створенням аудіозаписів лекцій
тощо.
Науково-педагогічні працівники Академії беруть активну участь у
створенні навчально-методичної бази навчального процесу. Протягом 20042007 рр. ними підготовлені та вийшли друком у різних видавництвах 61
підручник і навчальний посібник, у тому числі 21 – з грифом Міністерства

освіти і науки України, коментарі до чинних нормативно-правових актів,
словники

тощо.

Всього

за

вказаний

період

науково-педагогічними

працівниками Академії підготовлено 356 наукових і навчально-методичних
видань загальним обсягом 1511,47 авторських аркушів.
2008 року вийшло друком 7 підручників та навчально-методичних
посібників, у тому числі – 6 з грифом МОН України, 3 коментарі до
нормативно-правових актів, Великий німецько-український словник, 38
науково-педагогічних праць у наукових виданнях.
Для викладання дисциплін на відділенні "Міжнародне право"
використовуються підручники та посібники викладачів Академії:
1. Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці.
Визначення: Навчальний посібник / За ред. Є.В. Фесенка. – К.: Юрінком
Інтер, 2007.
2. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. –
К.: Атіка, 2007.
3. Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право": (Підручник). –
Юрінком-Інтер, 2008.
4. Вереша Р.В., Туркевич І.К. Кримінальне право України. Загальна
частина: Програма навчальної дисципліни за вимогами кредитно-модульної
системи. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
5. Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права. – К.:
Юрисконсульт, КНТ, 2007.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г.Гончаренка. – 4-е вид., перер. та
доп. – К.: Юрисконсульт, КНТ, 2007.
7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /
За заг. ред. В.Г. Гончаренка, П.П. Андрушка. – К., 2007.
8. Англійська мова. IV курс / За заг. ред. В.І.Карабана. – В.: Нова
книга, 2008.

9. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008.
Крім цього, видавничий центр Академії протягом 2004 – 2008 рр.
випустив у світ 276 навчально-методичні видання (методичні рекомендації
студентам, збірники таблиць, схем, задач і практичних завдань з ряду
навчальних курсів тощо), що були підготовлені науково-педагогічними
працівниками Академії. Постійно оновлюються програми з навчальних
дисциплін відповідно до вимог Болонського процесу.
г) Перспективи наукової та науково-видавничої діяльності
Відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт Академії
адвокатури України на 2007-2012 роки науково-педагогічними працівниками
здійснюється

підготовка

та

опублікування

методичних

матеріалів,

підручників, посібників.
Академія є засновником журналу "Вісник Академії адвокатури
України", що включений до переліку фахових видань, рекомендованих ВАК
України, та є одним із співзасновників журналу "Адвокат", в яких
друкуються наукові статті викладачів та студентів, постійно вміщується
інформація про Академію.
2008 року Академія розпочала видання електронного фахового
журналу "Часопис Академії адвокатури України" (присвоєно ISSN 19984758), який висвітлює проблематику, пов'язану з побудовою демократичної
правової держави в Україні, проведенням правової реформи, розвитком
різних галузей права; при цьому значна увага приділяється науковим і
практичним аспектам захисту прав людини, організації та діяльності
адвокатури (http://www.aau.edu.ua/e-journal/default.html)
Академією започатковано серії:


"Бібліотека адвоката" (матеріали до складання кваліфікаційних

іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю), в рамках якої надруковано 14 посібників;



"Лекції, читані професорами Академії адвокатури України", в

рамках якої видана 2009 року "Юридична психологія: Курс лекцій академіка
В.Гончаренка".
Наукові досягнення викладачів підтримуються керівництвом Академії.
Два

молодих

викладачі

кафедри

прав

людини,

міжнародного

та

європейського права та два – кафедри теорії та історії держави і права
активно працюють над кандидатськими дисертаціями, підготовлена до
захисту кандидатська дисертація викладача кафедри української філології та
культурології Орел К.І., захистила кандидатську дисертацію Ковтун О.М.
Готуються до захисту докторські дисертації кандидатами наук Захаровою
О.С., Гончаренком С.В., Бояровим В.І., Кучинською О.П., Кашинцевою О.Ю.
Ведеться робота над відкритою в УкрІНТІ темою наукового
дослідження "Здійснення та судовий захист прав учасників цивільних та
сімейних правовідносин".
Також планується реєстрація в УкрІНТІ та виконання відкритих тем
науково-дослідної роботи:
 кафедри прав людини, міжнародного та європейського права
"Міжнародні стандарти захисту прав людини та їх імплементація у право
України";
 кафедри кримінального процесу та криміналістики "Проблеми
процесуального і криміналістичного забезпечення судочинства в Україні";
 кафедри

адвокатської

майстерності

"Конституційна

функція

адвокатури в захисті прав і законних інтересів особи в контексті світових
стандартів".
У рамках цієї теми планується розроблення методичних рекомендацій,
посібників.

ІV. Підстави (з точки зору навчального закладу) щодо можливості
надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов
Наявна матеріально-технічна, навчально-методична база та науковопедагогічний потенціал дають можливість забезпечити високу якість вищої
освіти в галузі міжнародних відносин, напряму підготовки – 0304
Міжнародні відносини за спеціальністю – 8.030402 "Міжнародне право",
зорієнтованої на адвокатську діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем
"Магістр" для громадян України з терміном навчання 1,5 року на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" та 1 рік на базі освітньокваліфікаційного рівня "Спеціаліст" з кількістю 75 осіб.
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