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Тема 1. Наука про адвокатуру. 

1. Наука про адвокатуру - суспільна наука у контексті взаємодії із 
соціологією, політологією, філософією, історією, економікою, риторикою, 

етикою, психологією, культурологією. 

2. Основні поняття науки про адвокатуру. 
3. Основні напрями діяльності адвокатури при охороні й захисті прав та 

охоронюваних законом інтересів осіб. 

4. Особливості системи джерел науки про адвокатуру. 

5. Порівняльно-правові аспекти методів адвокатської та нотаріальної діяльності. 
 

Тема 2. Історія виникнення та розвитку адвокатури. 

1. Роль таких правових пам'яток, як «Права, по которым судится 
малороссийский народ» та «Литовські статути» у розвитку інституту 

адвокатури. 

2. Квазідікус - особа, яка мала юридичну освіту: мета, завдання, особливості 

здійснення адвокатських функцій. 
3. Особливості виникнення та розвитку інституту адвокатури у Німеччині. 

4.   Особливості підготовки кандидатів до адвокатури Англії. 

 
Тема 3. Організація адвокатури в Україні. 

1. Особливості законодавства України про адвокатуру. 

2. Поняття, мета, принципи та гарантії адвокатської діяльності. 

3. Види та організаційні форми адвокатської діяльності. 
4. Порядок набуття статусу адвоката. 

5. Помічник та стажист адвоката. 

6. Професійні та суспільні права і обов'язки адвоката. 
7. Дисциплінарна та кримінальна відповідальність щодо адвоката. 

 

Тема 4. Отримання свідоцтва про здійснення адвокатської діяльності. 

Адвокатська етика. 

1. Вимоги до особи яка має намір отримати свідоцтво про здійснення адвокатської 

діяльності. 

2. Кваліфікаційний іспит. 

3. Стажист адвоката. 
4. Адвокатська етика: 

1) незалежність адвоката;  

2) принцип законності в адвокатурі;  
3) принцип домінантності інтересів клієнта в адвокатурі; 

4) конфіденційність в адвокатурі;  

5) компетентність та добросовісність в адвокатурі; 



6) чесність і порядність в адвокатурі;  
7) принцип поваги до адвокатської професії;  

8) принцип культури поведінки в адвокатурі; 

9) принцип обмеженого рекламування діяльності адвоката. 

 
Тема 5. Консультативна робота адвоката. Методика організації роботи над 

справою. 

1. Значення збору інформації. 

2. Види збору інформації. 
3. Опитування громадян та інформація у справі. 

4. Стадії процесу опитування громадян. 

5. Консультування у фахівців. 
5. Ознайомлення з документами. 

6. Значення аналізу справи. 

7. Аналіз фактичної основи справи. 

 
Тема 6. Участь адвоката у конституційному судочинстві. 

 

1. Роль адвоката у конституційному процесі України. 
2. Участь адвоката у підготовці справи до конституційного провадження. 

3. Право на звернення у Конституційний Суд України. 

4. Перевірка наявності обставин, які перешкоджають розгляду справи у 

Конституційному Суді України. 
5. Зміст звернення у Конституційний Суд України. 

6. Вибір виду судового засідання. 

7. Відповіді на звернення у Конституційний Суд України. 
8. Роль адвоката в конституційному провадженні. Клопотання у 

конституційному процесі. 

9. Клопотання про затребування документів чи матеріалів. 

10. Клопотання про виклик свідків та експертів. 
11. Клопотання про допуск до участі в судовому процесі запрошених осіб. 

12. Змагальність у конституційному процесі. 

16. Заключний виступ адвоката. 
17. Клопотання, пов'язані з винесеним Конституційним Судом України 

рішенням. 

 

Тема 7. Адвокат у кримінальному процесі. 

1. Діяльність адвоката (захисника) на попередньому слідстві. 

2. Участь адвоката при інших слідчих діях, які проводяться за участю 

підозрюваного та обвинуваченого. 

3. Надання адвокатом доказів, подання клопотань у кримінальному 
провадженні. 

4. Оскарження в суді арешту чи продовження строку утримання під вартою. 

5. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 
6. Участь адвоката у суді першої інстанції. 

7. Діяльність адвоката з приводу підготовки захисної промови. 

8. Діяльність захисника в апеляційній та касаційній інстанціях.  



9. діяльність адвоката - представника потерпілого, цивільного позивача та 
цивільного відповідача. 

 

Тема 8. Адвокат у цивільному процесі. 

1. Право на пред’явлення цивільного позову. 
2. Одержання доказів у цивільному прцесі. 

3. Способи отримання інформації. 

4. Попередня оцінка доказів. 

5. Доказування у цивільній справі. 
6. Підстави позову у цивільному процесі. 

7. Складання позовної заяви у цивільному процесі. 

8. Підготовка заперечень проти позову у цивільному процесі.  
9. Забезпечення позову у цивільному процесі. 

10. Подача процесуальних документів до суду. 

11. Участь адвоката у дослідженні доказів у цивільному процесі. 

12. Дебати у цивільному процесі. 
13. Дії сторін після оголошення рішення суду у цивільному процесі. 

14. Адвокат у апеляційній та касаційній  інстанції цивільного процесу.  

 
Тема 9 Адвокат у господарському судочинстві. 

1. Господарське судочинство як спосіб захисту економічних прав суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

2. Прийняття доручення адвокатом у господарському процесі. 
3. Досудова підготовка адвокатом господарської справи. 

4. Дослідження передумов права на пред’явлення претензії й позову. 

5. Розробка правової позиції у господарській справі. 
6. Складання тексту позовної заяви у господарській справі. 

7. Участь у справі кількох відповідачів у господарському процесі. 

8. Окремі обов’язкові елементи позовної заяви до господарського суду.  

9. Засідання господарського суду. 
10.Докази у господарському процесі. 

11.Участь адвоката у суді першої інстанції у господарському процесі. 

12.Участь адвоката під час перегляду судових рішень у господарському 
процесі. 

13.Особливості адвокатської техніки в господарському суді. 

 

 
Тема 10. Адвокат у адміністративному процесі. 

1. Право на пред’явлення адміністративного позову. 

2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ. 

3. Учасники адміністративного процесу. 
4. Докази та їх дослідження в адміністративному процесі. 

5. Особливості судового розгляду адміністративних справ. 

6. Особливості провадження окремих категорій справ в адміністративному процесі.. 
7. Адвокат і і виконання судових рішень адміністративного суду. 

 

 



 
Тема 11. Адвокат в нотаріальному процесі. 

1. Нотаріальне оформлення  цивільно-правових документів. 

2. Нормативні акти, що регламентують порядок  вчинення нотаріальних дій. 

3. Підстави участі адвоката у нотаріальному процесі. 
4. Адвокат на стадії виникнення нотаріальних правовідносин. 

5. Участь та роль адвоката на стадії вчинення нотаріального провадження. 

 

Тема 12. Адвокат у Європейському Суді з прав людини. 

1. Коротка характеристика міжнародних установ по захисту прав людини.  

2. Предметом захисту прав людини в Європейському суді з прав людини. 

3. Представництво сторін у Європейському Суді з прав людини. 
4. Поняття «жертва» в змісті права Конвенції? 

5. Прийнятність заяви до Європейського Суду за критерієм часу для України. 

 

 
 

 

 
 


