
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

ТЕМА  1.  Становлення та розвиток інституту адвокатури в Україні 
 

Зародження адвокатської діяльності на українських землях (кінець ІХ – середина ХVІІІ ст.). 

Становлення адвокатури як самостійного суспільного інституту в Україні (ХVІІІ - поч. ХХ ст.). 

Адвокатура у державному механізмі Радянської України. Особливості розвитку адвокатури на 

західноукраїнських землях (другої половини ХІХ – початку ХХ ст.). Розвиток інституту 

адвокатури в незалежній Україні. 

 

ТЕМА  2. Організаційно-правові засади діяльності адвокатури в Україні 

Адвокатура України як правовий інститут. Види та організаційні форми адвокатської 

діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності в Україні. 

Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Особливості дисциплінарної 

відповідальності адвоката. Адвокатське самоврядування. 

 

ТЕМА 3. Організаційно-методичні основи побудови роботи адвоката 
 

Прийом громадян. Консультаційна робота адвоката. Правова позиція : поняття та 

особливості формування. Тактика та стратегія в адвокатській діяльності. Договір про надання 

правової допомоги. Особливості підготовки адвокатом процесуальних документів.  Адвокатське 

провадження.  

 

ТЕМА 4. Участь адвоката при перегляді судових рішень у кримінальному 

провадженні 
 

Участь адвоката в апеляційному провадженні. Участь адвоката в касаційному провадженні. 

Участь адвоката при перегляді судових рішень Верховним Судом України. Участь адвоката при 

здійсненні провадження за нововиявленими обставинами. 

 

 

ТЕМА  5. Прийняття доручення і підготовка адвокатом матеріалів до судового 

розгляду у порядку цивільного судочинства 
 

Умови прийняття адвокатом доручення на ведення цивільної справи. Правові підстави 

здійснення адвокатом представництва у цивільній справі. Правова позиція у цивільній справі : 

значення та особливості її формування. Визначення предмету доказування. Збір адвокатом 

відомостей про факти, що можуть бути використані як докази у цивільній справі. Визначення 

адвокатом підсудності цивільної справи, кола осіб, які можуть бути залученими до участі у 

цивільній справі тощо.  

 

ТЕМА  6. Участь адвоката при розгляді  цивільних справ в суді першої інстанції 
 

Роль, значення та завдання адвоката при розгляді цивільних справ у судах першої інстанції. 

Адвокат у розгляді цивільних справ у судах першої інстанції : участь адвоката на підготовчій 

частині судового засідання; участь адвоката при розгляді цивільної справи по суті; участь адвоката 

у судових дебатах, а також при постановленні та проголошенні судового рішення. Журнал 

судового засідання. Зауваження на журнал судового засідання.  
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ТЕМА  7. Участь адвоката при перегляді судових рішень у цивільних справах 
 

Участь адвоката в апеляційному провадженні. Участь адвоката в касаційному провадженні. 

Участь адвоката при перегляді судових рішень Верховним Судом України. Участь адвоката при 

перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами.  

 

ТЕМА  8. Адвокат у виконавчому провадженні 
 

Умови прийняття доручення на ведення справи. Правові підстави здійснення адвокатом 

представництва у виконавчому провадженні. Особливості участі адвоката на різних стадіях 

виконавчого провадження. 

 

ТЕМА  9.  Етичні та психологічні вимоги до поведінки адвоката 
 

Поняття адвокатської етики. Система принципів адвокатської етики. Відносини адвоката з 

клієнтами. Відносини між адвокатами. Поведінка адвоката в суді. Поведінка адвоката з іншими 

органами та особами. 

 

ТЕМА   10. Адвокатура в зарубіжних країнах 
 

Адвокатура у Російській Федерації. Адвокатура Об’єднаного Королівства Великобританії 

та Північної Ірландії. Адвокатура Німеччини. Розвиток інституту адвокатури у Франції. 

Організація адвокатури в США. 

 


