
Розроблено 

Науково – консультативною радою НААУ 

та рекомендовано для використання 

при проведенні заходів по підвищенню кваліфікації адвокатів 

Радою адвокатів України та радами адвокатів регіонів 

Орієнтовний перелік тем 

запропонованих для підвищення кваліфікації адвокатів України 

(при розкритті змісту нижченаведених тем слід звертати увагу на відповідну 

практику Європейського суду з прав людини, правові позиції, викладені у 

рішеннях Конституційного Суду України, загальнообов'язкові висновки, які 

містяться у рішеннях Верховного Суду України та практику Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - 

ВССУ), Вищого господарського суду України (далі - ВГСУ) та Вищого 

адміністративного Суду України (далі - ВАСУ) 

Тема 1. Участь адвоката у доказуванні у кримінальному провадженні 

1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей 

доказами; 

2. Види доказів у кримінальному провадженні України; 

3. Доказування: поняття, обов'язок доказування, збирання та оцінка доказів; 

4. Право адвоката на збирання доказів; 

Тема 2. Реалізація адвокатом повноважень під час проведення слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій (в контексті практики 

Європейського суду з прав людини) 

1. Поняття, види, підстави та особливості проведення слідчих (розшукових) 

дій; 

2. Поняття, види підстави та особливості проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Тема 3. Діяльність адвоката при вирішенні питань щодо застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження (з урахуванням 

положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 

практики Європейського суду з прав людини та національної судової 

практики, зокрема листів ВССУ від 04.04. і 05.04. 2013 р.) 

1. Поняття та особливості заходів забезпечення кримінального 

провадження; 

2. Види та порядок застосування заходів забезпечення кримінального 
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провадження; 

3. Види та порядок застосування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні; 

4. Особливості застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження до неповнолітніх. 

Тема 4. Здійснення захисту по окремим видам злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності пов'язаної із наданням 

публічних послуг (з урахуванням положень ЗУ «Про внесення змін до 

законодавчих актів України з питань приведення національного 

законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про 

боротьбу з корупцією» від 18.04.2013 р.) 

1. Особливості здійснення захисту у кримінальних провадженнях у сфері 

зловживання владою або службовим становищем. Зловживання 

повноваженнями службовою особою юридичної особи незалежно від 

організаційно-правової форми; 

2. Особливості здійснення захисту у кримінальних провадженнях щодо 

перевищення влади і службових повноважень; 

3. Особливості здійснення захисту у кримінальних провадженнях про 

прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди 

службовою особою: пропозиція або надання неправомірної вигоди 

службовій особі. Притягнення до кримінальної відповідальності за 

незаконне збагачення; 

5. Особливості здійснення захисту у кримінальних провадженнях у щодо 

підкупу службової особи юридичної особи незалежно від організаційно-

правової форми; підкупу особи, яка надає публічно-правові послуги; 

провокації підкупу. 

Тема 5. Особливості діяльності адвоката під час розгляду судами 

цивільних справ з іноземним елементом 

1. Поняття та особливості категорії справ пов'язаних із відшкодуванням 

шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки; 

2. Особливості легалізації документів, виданих державними органами 

іноземних держав; 

3. Порядок та особливості розгляду різних категорій справ із іноземним 

елементом. 

Тема 6. Формування та реалізація адвокатом правової позиції під час 

розгляду справ про спадкування 



1. Поняття, види, підстави розгляду справ про спадкування у судах загальної 

юрисдикції; 

2. Особливості застосування норм цивільного права у справах про 

спадкування (відповідно до інформаційних листів ВССУ).  

Тема 7. Формування та реалізація адвокатом правової позиції під час 

розгляду справ, що стосуються земельних спорів (в контексті практики 

ВССУ та ВГСУ) 

1. Поняття та особливості розгляду судових справ, що стосуються земельних 

спорів; 

2. Особливості застосування норм земельного законодавства у контексті 

інформаційних листів ВССУ. 

Тема 8. Роль адвоката у захисті права власності у контексті практики 

Європейського суду з прав людини. 

1. Дія рішень Європейського суду з прав людини на території України; 

2. Практичні рекомендації звернень в ЄСПЛ з питань захисту права 

власності; 

3. Здійснення адвокатом захисту права власності як класичного права; 

4. Порушення права власності внаслідок тривалого невиконання судових 

рішень у справах матеріального характеру. 

Тема 9. Участь адвоката під час проведення перевірок суб'єктів 

господарювання 

1. Поняття, види, повноваження контролюючих та правоохоронних органів 

щодо проведення перевірок; 

2. Види перевірок: порядок проведення та документальне оформлення їх 

результатів; 

3. Порядок оскарження дій контролюючих та правоохоронних органів. 

Особливості захисту інтересів підприємств і підприємців в судах; 

4. Моделювання та практичне вирішення проблемних ситуацій, що 

виникають, під час проведення перевірок. 

Тема 10. Новели Кодексу цивільного захисту від 02.10.2012 року 

1. Загальна характеристика положень кодексу цивільного захисту від 

02.10.2012; 



2. Компетенція системи цивільної оборони, єдиної системи захисту 

населення і територій та єдиної державної системи цивільного захисту; 

3. Нове у здійсненні дозвільних процедур відповідно до кодексу цивільного 

захисту; 

4. Поняття, види та особливості користування захисними спорудами. 

Тема 11. Участь адвоката у наданні правової допомоги клієнту з питань, 

пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами. 

1. Види дорожньо-транспортних пригод (правова характеристика); 

2. Повноваження адвоката у справах пов'язаних з дорожньо-транспортними 

пригодами; 

3. Особливості ведення тактики захисту у справах пов'язаних з дорожньо-

транспортними пригодами.  

Тема 12. Надання правової допомоги клієнту при відшкодуванні шкоди 

завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

1. Поняття, ознаки та види джерела підвищеної небезпеки; 

2. Порядок відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки з 

урахуванням постанови пленуму ВССУ 2013 року.  

Тема 13. Участь адвоката у реалізації права громадян на звернення до 

міждержавних органів з захисту прав людини та основоположних свобод  

1. Права людини та основні свободи як предмет захисту в міждержавних 

органах і особливості правового регулювання їх захисту; 

2. Діяльність адвоката з надання правової допомоги заявникам у 

міждержавних органах з захисту прав людини та основоположних свобод; 

3. Представництво інтересів клієнта в міждержавних органах з захисту прав 

людини та основоположних свобод як самостійний вид діяльності 

адвоката. 

Тема 14. Правові основи діяльності органів адвокатського 

самоврядування в Україні  

1. Засади та завдання адвокатського самоврядування. 

2. Республіканські органи адвокатського самоврядування: їх види та 

повноваження. 

3. Регіональні органи адвокатського самоврядування: їх види та 



повноваження. 

Тема 15. Правові основи адвокатської діяльності в Україні (в контексті 

судової практики) 

1. Види адвокатської діяльності; 

2. Професійні права та обов'язки адвоката. Адвокатський запит; 

3. Гарантії адвокатської діяльності; 

4. Адвокатська таємниця: теорія та практика реалізації. 

Тема 16. Діяльність адвоката з надання правової допомоги клієнтам в 

справах, пов'язаних із спорами з податковими органами 

1. Участь адвоката у спорах з податковими органами в порядку 

адміністративного провадження; 

2. Участь адвоката у спорах з податковими органами у судовому 

провадженні. 

Тема 17. Участь адвоката у врегулюванні юридичних спорів за 

допомогою медіації  

1. Примирні процедури в адвокатській діяльності в системі альтернативного 

вирішення юридичних спорів; 

2. Надання адвокатом правової допомоги у врегулюванні юридичних спорів 

в якості медіатора. 

Тема 18. Діяльність адвоката щодо захисту корпоративної власності  

1. Правова допомога адвоката, не пов'язана з судовим представництвом 

інтересів клієнта, як вид діяльності адвоката по захисту корпоративної 

власності; 

2. Правова допомога адвоката клієнту у судочинстві як вид діяльності 

адвоката по захисту корпоративної власності. 

Тема 19. Участь адвоката у кримінальному провадженні на підставі угод 

(з урахуванням судової практики) 

1. Участь адвоката при укладенні угоди про примирення у кримінальному 

провадженні; 

2. Участь адвоката при укладенні угоди про визнання винуватості у 

кримінальному провадженні. 



Тема 20. Проблемні питання участі адвоката у судових провадженнях 

1. Проблемні питання участі адвоката у судових провадженнях в судах 

загальної юрисдикції; 

2. Проблемні питання участі адвоката у судових провадженнях в 

адміністративних судах; 

3. Проблемні питання участі адвоката у судових провадженнях в 

господарських судах; 

4. Проблемні питання участі адвоката у судових провадженнях у 

Верховному Суді України та Конституційному Суді України. 

Тема 21. Проблеми надання правової допомоги у справах про захист 

честі, гідності та ділової репутації 

1. Правові основи представництва адвокатом у справах про захист честі, 

гідності та ділової репутації; 

2. Участь адвоката в доказуванні по справах про захист честі, гідності та 

ділової репутації в судовому розгляді. 

Тема 22. Роль та значення інформації в адвокатській діяльності 

1. Збирання та використання інформації в адвокатський діяльності; 

2. Збирання та використання інформації адвокатом у судових провадженнях. 


