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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КРИІМНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ» 

 

 

1. Підготувати реферат на тему: «Зародження адвокатської діяльності  

на українських землях  (кінець IX - середина XVIII ст.)». 

2. Підготувати реферат на тему: «Становлення адвокатури як 

самостійного суспільного інституту в Україні (XVIII–поч. XX ст.)». 

3. Підготувати реферат на тему: «Особливості розвитку адвокатури на 

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

4. Підготувати реферат на тему: «Адвокатура у державному механізмі 

Радянської України».  

5. Підготувати реферат на тему: «Правові засади діяльності адвокатури 

в Україні». 

6. Підготувати реферат на тему: «Організація адвокатської діяльності в 

Україні». 

7. Підготувати реферат на тему: «Правові гарантії адвокатської 

діяльності». 

8. Підготувати реферат на тему: «Адвокатська таємниця : поняття та 

зміст». 

  9. Скласти не менше п’ятнадцяти варіантів тестових завдання відкритої 

форми за темою: «Організаційно-правові засади діяльності адвокатури в 

Україні». 

10. Скласти не менше 10 варіантів фабул задач за темою: 

«Організаційно-правові засади діяльності адвокатури в Україні». 

11. Підготувати два варіанти проектів договору про надання правової 

допомоги з різними умовами. 

12. Підготувати проект провадження адвоката. 

13. Підготувати три проекти адвокатських запитів за власною фабулою 

справи.  

14. Скласти не менше п’ятнадцяти варіантів тестових завдання 

відкритої форми за темою: «Участь адвоката на досудовому розслідуванні у 

кримінальному провадженні». 

15. Скласти не менше 10 варіантів фабул задач за темою: «Участь 

адвоката на досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні». 

16. Підготувати реферат на тему: «Право особи на правову допомогу у 

кримінальному провадженні: юридична природа та проблеми реалізації».  



17. Підготувати реферат на тему: «Механізм реалізації права на 

правову допомогу на досудовому розслідуванні у кримінальному 

провадженні». 

18. Підготувати реферат на тему: «Правовий статус адвоката на 

досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні». 

19. Підготувати реферат на тему: «Адвокат як суб’єкт доказування у 

кримінальному провадженні».  

20. Підготувати реферат на тему: «Участь адвоката у судових дебатах». 

21. Підготувати реферат на тему: «Механізм реалізації права на правову 

допомогу в судовому провадженні у першій інстанції». 

22. Підготувати реферат на тему: «Участь адвоката в судовому 

провадженні у першій інстанції». 

23. Підготувати реферат на тему: «Участь адвоката в судових дебатах». 

24. Скласти не менше п’ятнадцяти варіантів тестових завдання відкритої 

форми за темою: «Адвокат в судовому провадженні у першій інстанції». 

25. Скласти не менше 10 варіантів фабул задач за темою: «Адвокат в 

судовому провадженні у першій інстанції». 

26. Скласти список бібліографічних джерел на тему: «Участь адвоката в 

апеляційному провадженні». 

27. Скласти список бібліографічних джерел на тему: «Адвокат як 

представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача в 

кримінальному провадженні». 

28. Скласти список бібліографічних джерел на тему: «Етичні та 

психологічні вимоги до поведінки адвоката». 

29. Скласти не менше п’ятнадцяти варіантів тестових завдання відкритої 

форми за темою «Адвокатура в зарубіжних країнах». 

 

 

Підготував                                                                          О. Я. Кузьмич     

 

 

 

 

 

 

 

 


