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внесення інформації та змін......................................................................67
19. Гарантії адвокатської діяльності: міжнародні
та національні стандарти...........................................................................69
20. Інститут імунітету та недоторканності адвоката в Україні...................73
3

21. Професійні права адвоката в Україні: класифікація
та загальна характеристика.......................................................................75
22. Професійні обов’язки адвоката в Україні: класифікація,
загальна характеристика та проблеми реалізації....................................77
23. Професійні права та обов’язки адвокатів у зарубіжних країнах:
порівняльно-правова характеристика......................................................79
24. Види адвокатської діяльності в Україні та зарубіжних країнах:
порівняльно-правова характеристика......................................................84
25. Правовий статус помічника адвоката: права та обов’язки....................90
26. Особливості юридичної відповідальності адвоката в Україні..............92
27. Самоврядування адвокатської професіі. Міжнародно-правові
стандарти з питань адвокатського самоврядування...............................96
28. Правові засади адвокатського самоврядування в Україні.....................98
29. Системи органів адвокатського самоврядування
у зарубіжних країнах: основні моделі
та порівняльно-правова характеристика................................................100
30. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури України:
порядок формування, структура таповноваження................................104
31. Підстави та порядок притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності, види дисциплінарних стягнень в Україні................107
32. Міжнародні стандарти в сфері дисциплінарної
відповідальності адвоката.......................................................................111
33. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката в Україні:
загальна характеристика процедур та прав учасників.........................113
34. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються
до адвокатів в Україні та зарубіжних країнах:
порівняльно-правова характеристика....................................................119
35. Система органів адвокатського самоврядування в Україні:
види та розподіл компетенцій.................................................................120
36. Зупинення, припинення та відновлення права на зайняття
адвокатською діяльністю в Україні: підстави, порядок, наслідки......127
37. З’їзд адвокатів України: статус, повноваження,
порядок роботи.........................................................................................131
38. Рада адвокатів України. Порядок формування
та повноваження.......................................................................................132
39. Рада адвокатів регіону. Порядок формування
та повноваження.......................................................................................135
40. Ревiзiйнi комiсii адвокатури: види, порядок
формування та повноваження.................................................................137
4

41. Конференції адвокатів регіону: статус, повноваження,
порядок роботи.........................................................................................139
42. Національна асоціація адвокатів України: завдання,
порядок формування, структура та компетенція...................................140
43. Акти органів адвокатського самоврядування та Національної
асоціації адвокатів України: загальна характеристика........................144
44. Фінансове забезпечення органів адвокатського
самоврядування в Україні.......................................................................145
45. Організаційно-правові форми діяльності адвокатури України:
види та загальна характеристика............................................................146
46. Адвокатське бюро та адвокатське об’єднання
як органiзацiйно-правовi форми дiяльностi адвокатури Украiни:
порядок реєстрації та органiзацiї роботи...............................................148
47. Договір про надання правової допомоги: предмет, права
і обов’язки сторін, форма, строк.............................................................149
48. Підстави та правові наслідки відмови в укладенні
договору про надання правової допомоги.............................................152
49. Підстави та правові наслідки одностороннього розірвання
клієнтом договору про надання правової допомоги.............................155
50. Підстави та правові наслідки одностороннього розірвання
адвокатом договору про надання правової допомоги.
Обов’язки адвоката при розірвання договору.......................................156
51. Міжнародні стандарти етики професійних відносин адвоката
з клієнтом та їх імплементація в законодавчу модель України...........158
52. Особливості оплати праці адвоката в Україні:
принцип розумності у визначенні розміру гонорару...........................160
53. Формування гонорарної політики адвоката на міжнародному
та національному рівнях..........................................................................164
54. Спілки та асоціації адвокатів. Громадські об’єднання
адвокатів на їх місце у системі адвокатури України............................169
55. Міжнародні громадські об’єднання адвокатів: види, статус,
особливості функціонування..................................................................176
56. Норми професійної етики як специфічний регулятор
адвокатської діяльності............................................................................183
57. Загальна характеристика Правил адвокатської етики України,
правові наслідки їх порушення...............................................................185
58. Деонтологічні принципи адвокатської діяльності в Україні
та зарубіжних країнах: порівняльно-правова характеристика............207
59. Деонтологічні аспекти відносин адвоката з клієнтом в Україні.........219
5

60. Поняття та предмет адвокатської таємниці. Гарантії забезпечення
адвокатської таємниці за законодавством України...............................228
61. Підстави та наслідки правомірного розкриття адвокатської
таємниці за законодавством України......................................................233
62. Деонтологічні аспекти відносин адвоката із судовими,
правоохоронними та іншими державними органами...........................235
63. Етичні аспекти взаємин між адвокатами та органами
адвокатського самоврядування...............................................................237
64. Принципи поведінки адвокатів у соціальних мережах........................238
65. Особливості рекламування адвокатської діяльності в Україні
та зарубіжних країнах..............................................................................242
66. Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України.......................247
67. Юридична відповідальність адвоката за порушення
Правил адвокатської етики в Україні.....................................................248
68. Повноваження адвоката під час розгляду кримінальних справ
у судах різних інстанцій..........................................................................250
69. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному
провадженні. Порядок призначення, обрання,
тимчасового призначення захисника.....................................................259
70. Відмова адвоката від здійснення захисту. Відмова від захисника
та його заміна у кримінальному провадженні.......................................262
71. Поняття, сутність та основні елементи тактики захисту.
Принципи тактики та методики захисту................................................263
72. Принцип професійної компетентності у діяльності адвокатури.........266
73. Тактика та методика адвокатської діяльності на стадії
досудового розслідування.......................................................................269
74. Особливості участі захисника в судових дебатах.................................273
75. Судова промова адвоката: поняття та значення....................................280
76. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному
провадженні..............................................................................................281
77. Принцип незалежності адвокатури та його правові гарантії...............285
78. Особливості діяльності адвоката на стадії досудового
врегулювання господарських спорів в Україні.....................................289
79. Адвокат в конституційному судочинстві: права, обов’язки,
особливості участі....................................................................................292
80. Особливості участі адвоката у процедурі медіації в Україні
та зарубіжних країнах..............................................................................293
81. Організація діяльності адвоката під час звернення
до європейського суду з прав людини...................................................295
6

82. Адвокатський запит: сутність та значення............................................297
83. Адвокатське досьє: поняття, типова структура
та особливості ведення............................................................................300
84. Страхування адвокатської діяльності: зарубіжний досвід
та шляхи впровадження в Україні..........................................................304
85. Захист професійних прав та інтересів адвокатів в Україні
та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз..........................306
86. Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності в Україні: статус, компетенція, порядок
організації роботи....................................................................................309
87. Спеціалізація адвокатів: аналіз зарубіжної практики...........................313
88. Інститут безоплатної правової допомоги: правова природа
та особливості адміністрування..............................................................314
89. Системи безоплатної правової допомоги у зарубіжних країнах:
моделі та загальна характеристика.........................................................317
90. Правове регулювання надання адвокатами безоплатної
правової допомоги в Україні...................................................................322
91. Принципи державної політики України у сфері надання
безоплатної правової допомоги та роль адвокатури
у їх реалізації............................................................................................324
92. Право на безоплатну правову допомогу у практиці
Європейського суду з прав людини.......................................................326
93. Суб’єкти права на отримання безоплатної вторинної
правової допомоги в Україні...................................................................330
94. Укладання контрактів з адвокатами, що надають
безоплатну вторинну правову допомогу...............................................332
95. Взаємодія адвокатів з центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.................................................................338
96. Оцінка якості надання безоплатної правової допомоги.......................340
97. Підстави та порядок припинення надання безоплатної
вторинної правової допомоги. Заміна адвоката....................................344
98. Особливості оплати праці адвоката за надання безоплатної
правової допомоги....................................................................................347
99. Права та обов’язки адвоката, з яким укладено договір
про надання безоплатної вторинної правової допомоги......................349
100. Особливості оподаткування адвокатської діяльності в Україні..........351

7

Книги, які можуть вас зацікавити

Правила адвокатської
етики

Адвокатський іспит:
зразки процесуальних
документів

Закон України "Про
Національну поліцію",
"Про дисциплінарний
статут Національної
поліції України"

Адміністративне право.
100 питань і відповідей
для підготовки до
екзамену

Закон України ''Про
адвокатуру та
адвокатську
діяльність''

Школа адвокатури.
Керівництво з
провадження цивільних
та кримінальних справ

Перейти до галузі права
Адвокатура

