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ПЕРЕДМОВА
Відповідно до Конституції України, для надання професійної
правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також
захист від кримінального обвинувачення.
Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства
права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
У цьому навчально-практичному посібнику зібрано відповіді
на питання усного іспиту, який складається для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Посібник розроблено відповідно до Програми складення кваліфікаційного іспиту, затвердженої
рішенням Ради адвокатів України.
Відповіді є стислим викладенням положень законодавства, судової практики та розкривають зміст таких положень у зручній інформативній формі в тому обсязі, який є необхідним і достатнім для
демонстрування належного рівня підготовки особи, яка має намір займатися адвокатською діяльністю.
Матеріал підготовлено з перспективним урахуванням змін
до Конституції України та законодавства про судоустрій і статус суддів, затверджених парламентом. Водночас, у посібнику враховано аспекти перехідного періоду реформування судової системи, а також те,
як остання функціонує станом на сьогодні.
Автори поставили перед собою завдання максимально уніфікувати процес підготовки майбутніх адвокатів до кваліфікаційного іспиту.
З огляду на це, зосередженість на змістовності та уникнення відсильних правових положень у відповідях стали тим здобутком, що відрізняє цей навчально-практичний посібник від інших подібних джерел.
Максимум інформативності в мінімумі тексту є визначальним для
найефективнішої підготовки до адвокатського іспиту, а також упевненості тих, хто до нього готуються, у власних предметних знаннях.
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адвокатом правової допомоги при захисті житлових прав..........52
8. Конституційне право на оскарження до суду рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових та службових осіб:........................................53
9. Конституційні принципи статусу суддів. Умови призначення
на посаду та підстави звільнення з посади суддів........................53
10. Право на освіту та охорону здоров’я. Надання адвокатом
правової допомоги при порушені цих прав...................................54
11. Соціальні права громадян України. Правова допомога адвоката при порушенні соціальних прав громадян............................55
12. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства.
Нормативно-правові акти, що регулюють ці питання..................56
13. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду,
органів місцевого самоврядування. Президент України,
його обрання. Повноваження Президента України:.....................57
14. Обов’язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності
за порушення конституційних обов’язків.....................................59
15. Конституційні права людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав. Захист прав людини і громадянина. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про посилення
судового захисту прав та свобод людини і громадянина»...........60
16. Випадки обмежень конституційних прав і свобод людини
і громадянина. Порядок прийняття законів та набрання
ними чинності..................................................................................61
17. Акти Кабінету Міністрів України, порядок їх прийняття
та набрання ними чинності. Формування Кабінету Міністрів України, його повноваження.................................................62
18. Повноваження Прокуратури України відповідно до Конституції України, організація та порядок діяльності.........................63
19. Захист прав і свобод людини судом. Принцип недоторканості у конституційному праві. Право на правову допомогу.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»:........64
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20. Політичні партії, громадські організації, професійні спілки.
Утворення та діяльність політичних партій та громадських
організацій, згідно з Конституцією України:................................65
21. Конституційні гарантії свободи вільного вираження поглядів, свободи совісті та мирних зібрань. Конституційні
гарантії свободи пересування та політичних прав:......................66
22. Основні положення конституційної реформи щодо здійснення представництва іншої особи в суді, а також захисту
від кримінального обвинувачення виключно адвокатом.
Незалежність адвокатури України.................................................66
IV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
1. Загальні засади цивільних відносин (поняття, види та структура). Джерела цивільного права України. Дія актів цивільного законодавства у часі та просторі. Звичай. Аналогія
права та аналогія закону..................................................................67
2. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Право на захист цивільних прав та інтересів...................................................68
3. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи. Опіка та піклування. Органи опіки
та піклування. Правочини, які вчиняються з дозволу органу
опіки та піклування.........................................................................69
4. Поняття юридичної особи. Види і організаційно-правові
форми юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи....................................................................71
5. Види об’єктів цивільних прав. Поняття речі та їх класифікація. Поняття цінного паперу. Нематеріальні блага. Оборотоздатність об’єктів цивільного права...........................................73
6. Поняття та види правочинів. Принцип свободи договору. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності
правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення
правочину..........................................................................................75
7. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Момент недійсності правочину. Оспорюваний та нікчемний правочин. Постанова Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику розгляду цивільних справ
про визнання правочинів недійсними»..........................................76
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8. Поняття і підстави представництва. Види представництва.
Правочини, які може вчиняти представник. Довіреність............79
9. Поняття строку та терміну у цивільному праві України.
Визначення та обчислення строків. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Наслідки
спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність
не поширюється...............................................................................80
10. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування
недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Судовий захист особистих немайнових прав........................................................................................82
11. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності, ділової
репутації. Відповідальність за порушення цих прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику
у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також
ділової репутації фізичної та юридичної особи»..............................83
12. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми
права власності в Україні. Підстави набуття права власності. Набувальна давність. Постанова Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику у справах за позовами
про захист права приватної власності»..........................................85
13. Підстави припинення права власності. Поняття і види права спільної власності. Здійснення права спільної сумісної
і спільної часткової власності. Припинення права на частку
у спільному майні............................................................................87
14. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Припинення права власності на землю. Право власності на житло......88
15. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно.
Захист речових прав на чуже майно. Встановлення та зміст
сервітуту. Припинення сервітуту....................................................90
16. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти і об’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення
права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності...............................................................................91
17. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні. Заміна сторони у зобов’язанні. Загальні умови виконання зобов’язання. Підстави припинення
зобов’язання.....................................................................................92
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18. Види забезпечення виконання зобов’язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язань. Правові
наслідки порушення зобов’язань...................................................94
19. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Істотні умови договору. Порядок розірвання або зміни
договору. Правові наслідки розірвання або зміни договору........97
20. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову
шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну
шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Постанови Пленуму Верховного Суду України, що стосуються питань відшкодування
шкоди................................................................................................98
21. Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини.
Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Виконання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику у справах про спадкування».........................................100
22. Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Охорона
спадкового майна. Оформлення права на спадщину..................103
V. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
1. Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі
та по колу осіб. Межі судового розгляду.....................................106
2. Принципи цивільного процесуального права:..............................107
3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності...................................................................109
4. Докази та засоби доказування. Обов’язковість доказування.
Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог........................................................................................113
5. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань............................................................................116
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6. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів
процесуального примусу...............................................................120
7. Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі...........121
8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення................123
9. Сторони в цивільному процесі, їхні права. Треті особи.
Представники сторін і третіх осіб. Адвокат як представник
у цивільному процесі.....................................................................125
10. Пред’явлення позову. Зустрічний позов. Підготовка та подання позову. Надання правової допомоги стороні з цих
питань адвокатом...........................................................................127
11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної
заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви....................................................128
12. Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання.
Порядок складання та оформлення протоколів про окремі
процесуальні дії. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд........129
13. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень
у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України
«Про судове рішення у цивільній справі»...................................130
14. Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. Постанова Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику в справах
про встановлення фактів, що мають юридичне значення»........132
15. Наказне провадження. Заява про видачу та скасування
судового наказу. Судова практика................................................134
16. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування
та оскарження заочного рішення..................................................136
17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал.
Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги.
Заперечення на апеляційну скаргу. Методика складання
апеляційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку»............................138
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18. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складання
касаційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних
справ в касаційному порядку»......................................................140
19. Подання додаткових документів. Пояснення адвоката в суді
апеляційної і касаційної інстанцій, чим вони відрізняються
від промови адвоката в суді першої інстанції в цивільній
справі...............................................................................................143
20. Перегляд судових рішень Верховним Судом. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах. Судова практика
Верховного Суду (навести приклади конкретних рішень
Верховного Суду, якими вирішено питання неоднакового
застосування судом (судами) касаційних інстанцій одних
і тих самих норм матеріального права).......................................144
21. Виконання судових рішень. Надання адвокатом правової
допомоги сторонам на цій стадії..................................................145
22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення
заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги
у таких ситуаціях...........................................................................146
VI. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
1. Законодавство України про кримінальну відповідальність.
Дія кримінального закону в часі, просторі та по колу осіб:......149
2. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Відмежування
злочину від проступку та діянь, що не являють собою
суспільної небезпеки. Закінчений та незакінчений злочин.
Готування до злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Покарання при незакінченому злочині...............150
3. Поняття вини та її форми. Поняття осудності та неосудності
в кримінальному праві. Обмежена осудність. Примусові
заходи медичного характеру. Види примусових заходів
медичного характеру. Продовження, зміна або припинення
застосування заходів. Постанова Пленуму Верховного Суду
України «Про практику застосування судами примусових
заходів медичного характеру та примусового лікування».........151
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4. Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування
співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин.
Кримінальна відповідальність співучасників. Добровільна
відмова співучасників....................................................................154
5. Повторність, сукупність і рецидив злочинів:................................156
6. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення
меж необхідної оборони. Уявна оборона. Захист у таких
справах............................................................................................157
7. Звільнення від кримінальної відповідальності та від відбування покарання.............................................................................159
8. Поняття покарання. Види покарань. Основні та додаткові
покарання. Призначення покарань за сукупністю злочинів
та сукупністю вироків. Правила складання покарань. Зарахування строку попереднього ув’язнення. Обставини, що
пом’якшують та обтяжують покарання.......................................160
9. Спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної
конфіскації. Заходи кримінально-правового характеру, що
застосовуються до юридичних осіб: їх види; підстави для
застосування та підстави для звільнення юридичної особи
від застосування заходів кримінально-правового характеру.....164
10. Особливості кримінальної відповідальності та покарання
неповнолітніх. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх»................................166
11. Злочини проти основ національної безпеки України, їх кваліфікуючі ознаки............................................................................168
12. Умисне вбивство. Погроза вбивством. Постанова Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику в справах
про злочини проти життя та здоров’я особи».............................169
13. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
особи. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про
судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи»......................................171
14. Злочини проти власності, їх кваліфікуючі ознаки та розмежування між ними. Постанова Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику у справах про злочини
проти власності»............................................................................173
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15. Злочини у сфері господарської діяльності, їх кваліфікуючі
ознаки. Контрабанда. Фіктивне підприємництво. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Шахрайство з фінансовими ресурсами. Постанова
Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі
злочини у сфері господарської діяльності».................................175
16. Злочини проти громадської безпеки, їх кваліфікуючі
ознаки. Терористичний акт, втягнення у вчинення терористичного акту. Фінансування тероризму. Бандитизм та його
відмінність від злочинів проти власності, скоєних організованою групою. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ
про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями»:...176
17. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами. Незаконне заволодіння транспортним засобом.........178
18. Хуліганство та його відмінність від злочинів проти здоров’я людини. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хуліганство»:..............179
19. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів та подібні дії, вчинені без мети збуту.
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських
засобів.............................................................................................180
20. Поняття службової особи. Зловживання владою або службовим становищем. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно
від організаційно-правової форми. Перевищення влади або
службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення. Декларування недостовірної
інформації. Службова недбалість.................................................181
21. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Незакон-
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не збагачення. Підкуп. Провокація підкупу. Зловживання
впливом. Особливості захисту в таких справах..........................183
22. Злочини проти правосуддя. Порушення права на захист.
Невиконання судового рішення. Розголошення даних
оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування. Втручання в діяльність захисника чи представника
особи. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи, умисне знищення або пошкодження їх
майна. Посягання на життя захисника чи представника
особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги........................................................................... 185
VII. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера
його дії в просторі, часі та за колом осіб. Завдання кримінального провадження:.................................................................189
2. Загальні засади кримінального провадження. Верховенство
права, законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ
до правосуддя: нормативно-правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада
функціонування кримінального судочинства в Україні:............190
3. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному
провадженні:...................................................................................192
4. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні.
Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Порядок залучення захисника та підтвердження
його повноважень на участь у кримінальному провадженні.
Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному
провадженні. Відмова від захисника і його заміна:....................193
5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його
права та обов’язки. Участь адвоката у слідчих (розшукових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі
адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування............................................................................................194
6. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види
та підстави їх проведення.............................................................198
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7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора
на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал
слідчого судді під час досудового розслідування.......................201
8. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні
відомостей доказами. Визнання доказів недопустимими.
Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні. Обов’язок доказування. Висновок експерта
як джерело доказу у кримінальному провадженні. Права
адвоката щодо збирання доказів. Оцінка доказів.......................203
9. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді,
судді або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря
судового засідання. Заява про відвід та порядок вирішення
питання про відвід. Наслідки відводу..........................................205
10. Заходи забезпечення кримінального провадження, їх види,
загальні правила застосування. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасове вилучення
майна. Арешт майна. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду...................................................................................208
11. Запобіжні заходи, їх види, мета і підстави застосування.
Обставини, що враховуються при обранні запобіжного
заходу. Положення щодо порядку скасування і зміни запобіжного заходу. Порядок застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою. Строки та порядок подання апеляційної
скарги на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу......................................................................................212
12. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження та провадження
щодо юридичної особи. Звільнення особи від кримінальної
відповідальності.............................................................................215
13. Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика
здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє
(провадження)................................................................................216
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14. Загальні положення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, їх особливості:......217
15. Особливі порядки провадження щодо кримінальних проступків та в суді присяжних. Участь адвоката у таких формах кримінальних проваджень.....................................................219
16. Участь адвоката в підготовчому провадженні та судовому
розгляді. Його права та обов’язки. Межі та процедура судового розгляду. Здійснення допиту під час судового розгляду.
Судові дебати. Промова адвоката. Підготовка та методика
її проголошення.............................................................................221
17. Право на апеляційне оскарження. Підстави, порядок
і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної
скарги. Методика складання адвокатом апеляційної скарги на судове рішення. Подання заперечень на апеляційну
скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення
апеляційної скарги під час апеляційного провадження.
Участь адвоката у суді апеляційної інстанції:.............................224
18. Право на касаційне оскарження. Підстави, порядок і строки
касаційного оскарження судових рішень. Вимоги до касаційної скарги. Методика складання адвокатом касаційної
скарги. Подання заперечень на касаційну скаргу. Відмова
від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги
під час касаційного провадження. Межі перегляду судом
касаційної інстанції:......................................................................226
19. Перегляд судових рішень Верховним Судом, право на звернення та підстави такого перегляду. Вимоги до заяви про
перегляд судового рішення Верховним Судом, строки
та порядок її подання.....................................................................227
20. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими обставинами, порядок і строки її подання..................................................................229
21. Угоди про примирення та про визнання винуватості
в кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення
угоди, вимоги до її змісту. Участь адвоката при укладенні угод. Наслідки укладення та затвердження угоди.
Загальний порядок судового провадження на підставі
угоди........................................................................................ 230
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22. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: загальні засади, форми та обсяг. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб,
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4. Трудовий договір: строки та порядок його укладання. Трудовий контракт. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні
трудового договору. Трудові спори, що випливають із трудових договорів. Надання адвокатом правової допомоги
в таких справах..............................................................................278
5. Підстави припинення трудового договору. Підстави і порядок розірвання трудового договору. Трудові спори з цих
питань. Правова допомога адвоката в таких справах.................280
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6. Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації
звільненим працівникам. Правова допомога в таких справах...282
7. Робочий час та час відпочинку. Види робочого часу, облік
робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові
дні. Правова допомога адвоката у випадках виникнення
спорів з цих питань........................................................................283
8. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток, порядок
і умови їх надання. Участь адвоката у справах, що виникають при порушенні прав, пов’язаних із відпусткою..................284
9. Оплата праці, її правове регулювання. Системи оплати
праці. Строки, періодичність і місце виплати заробітної
плати. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність
за затримку розрахунку при звільненні. Правова допомога
адвоката при вирішенні спорів із цих питань.............................285
10. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності
працівників, межі такої відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником та визначення її розміру.
Надання адвокатом правової допомоги в таких справах...........286
11. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового
розпорядку. Стягнення за порушення трудової дисципліни,
строки і порядок їх застосування та зняття. Правова допомога адвоката в таких спорах.......................................................288
12. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії при
прийомі на роботу і звільнення цієї категорії працівників.
Надання адвокатом правової допомоги при порушенні прав
цих працівників..............................................................................289
13. Індивідуальні трудові спори та органи, які їх розглядають.
Позасудовий порядок і строки розгляду трудових спорів.
Оскарження рішення комісії по трудових спорах. Правова
допомога адвоката у вирішенні цих спорів.................................290
14. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду.
Зміст і форма позовної заяви. Здійснення адвокатом представництва у суді............................................................................291
15. Охорона праці та її правове регулювання. Відшкодування
шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників. Правова
допомога адвоката в цих справах.................................................291
16. Правові засади соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання,
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які спричинили втрату працездатності. Правова допомога
адвоката при розв’язанні таких спорів........................................293
17. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Особливості застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років.
Трудові спори з участю неповнолітніх. Правова допомога
адвоката у випадках порушення трудових прав неповнолітніх..294
18. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Спори, що можуть виникати з цих питань. Правова допомога
адвоката при розв’язанні таких спорів........................................295
19. Відрядження і його правове регулювання. Компенсації
у зв’язку зі службовими відрядженнями. Документи, що
надаються працівником на підтвердження вартості витрат
по відрядженню..............................................................................296
20. Правове регулювання, права та гарантії діяльності професійних спілок, їх участь у захисті прав і представленні
інтересів працівників при виникненні трудових спорів............297
21. Правове регулювання та особливості умов праці учасників
бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб,
на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – 
учасників). Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав даної категорії працівників......................298
22. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про
працю. Органи, що здійснюють такий нагляд і контроль, їх
компетенція. Відповідальність за порушення законодавства
про працю. Постанова Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спорів».....................299
X. ЖИТЛОВЕ ПРАВО
1. Конституційне право на житло та допомога адвоката при
вирішенні спорів, пов’язаних із питаннями житла.....................301
2. Жилі приміщення та житлові фонди. Органи управління
житловим фондом. Форма участі громадян в управлінні
житловим фондом:.........................................................................301
3. Реалізація права громадян України на житло. Порядок
реалізації цього права. Правова допомога адвоката у таких
справах............................................................................................302
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4. Підстави для визнання громадян такими, що потребують
поліпшення житлових умов. Порядок обліку та надання
жилих приміщень у будинках державної, комунальної
та колективної власності. Правова допомога адвоката..............303
5. Ордер на жиле приміщення і його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові
наслідки визнання ордера недійсним. Ведення таких справ
адвокатом........................................................................................304
6. Договір наймання та оренди жилого приміщення, предмет
договору, форма та порядок його укладання. Використовування жилих приміщень у будинках державної, комунальної та колективної власності. Ведення адвокатом справ цієї
категорії:.........................................................................................305
7. Норма жилої площі при наданні громадянину жилого приміщення. Право на додаткову жилу площу окремих категорій
громадян:........................................................................................306
8. Плата за користування жилим приміщенням і комунальними
послугами. Житлові субсидії. Правова допомога адвоката
в цих питаннях...............................................................................307
9. Зміна договору наймання жилого приміщення в будинках
державної, комунальної та колективної власності. Ведення
таких справ адвокатом:..................................................................308
10. Підстави розірвання договору наймання жилого приміщення.
Правова допомога адвоката при вирішенні такого роду спорів:..309
11. Порядок і підстави виселення із жилих приміщень. Спори, що виникають у таких випадках. Надання адвокатом
правової допомоги при розгляді даних спорів у суді:................310
12. Виселення з наданням іншого жилого приміщення, виселення без надання іншого жилого приміщення, виселення
у випадку визнання ордера недійсним. Правова допомога
адвоката у таких справах...............................................................311
13. Обмін жилих приміщень. Примусовий обмін жилих приміщень. Надання адвокатом допомоги у таких справах:...............312
14. Бронювання жилого приміщення. Підстави та порядок
оформлення бронювання. Ведення таких справ адвокатом:.....313
15. Визнання особи такою, що втратила право використання
жилим приміщенням. Надання правової допомоги в справах цієї категорії:............................................................................314
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16. Приватизація державного житлового фонду. Поняття приватизації. Об’єкти приватизації. Порядок надання квартир
(будинків) у власність громадянам. Правова допомога адвоката з цих питань............................................................................315
17. Користування службовими жилими приміщеннями. Поняття службового жилого приміщення. Порядок надання
службових жилих приміщень та оплата за їх використання.
Порядок припинення користування службовим жилим приміщенням. Ведення таких справ адвокатом:...............................316
18. Використання жилих приміщень у гуртожитках. Порядок
надання в користування приміщень у гуртожитках. Оплата
за проживання у гуртожитку. Надання адвокатом правової
допомоги з цих питань:.................................................................317
19. Правове положення житлово-будівельних кооперативів.
Право громадян на вступ до ЖБК і отримання в ньому жилого приміщення. Права та обов’язки члена ЖБК та членів
його сім’ї. Виселення із будинків ЖБК. Правова допомога
в таких справах..............................................................................318
20. Використання жилих приміщень у квартирах (будинках)
приватного житлового фонду. Виселення членів сім’ї власника квартири (будинку). Правова допомога адвоката в цих
справах:...........................................................................................318
21. Практика застосування судами законодавства, що регулює
право приватної власності громадянина на жиле приміщення. Правова допомога адвоката в таких справах.........................319
22. Відповідальність за порушення житлового законодавства.
Правова допомога адвоката в цих справах. Постанова
Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що
виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України».....................................................................................320
XI. СІМЕЙНЕ ПРАВО
1. Завдання Сімейного кодексу України:...........................................322
2. Загальні принципи регулювання сімейних відносин:..................322
3. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов’язків.
Захист сімейних прав та інтересів. Ведення адвокатом
справ, що випливають із сімейних відносин...............................323
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4. Шлюб, його укладання і розірвання. Права та обов’язки подружжя. Ведення справ, пов’язаних із розірванням шлюбу.......324
5. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок і правові
наслідки. Спори, пов’язані з цими питаннями, юридична
допомога адвоката:........................................................................325
6. Особисті немайнові права і обов’язки подружжя. Постанова
Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право
на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним
і поділ спільного майна подружжя».............................................326
7. Право особистої власності подружжя. Спільна сумісна
власність подружжя. Ведення адвокатом справ щодо поділу
спільного майна подружжя...........................................................328
8. Права та обов’язки подружжя по утриманню одне одного.
Ведення адвокатом справ про стягнення аліментів на утримання одного із подружжя............................................................329
9. Шлюбний договір: його зміст, порядок укладання, правове значення, внесення змін в умови договору, розірвання.
Визнання шлюбного договору недійсним. Використання
адвокатом шлюбного договору при розірванні шлюбу..............330
10. Права та обов’язки матері, батька і дитини. Виявлення
походження дитини:......................................................................331
11. Спори про визнання батьківства чи про оспорювання батьківства:............................................................................................332
12. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. Підстави позбавлення батьківських прав. Ведення адвокатом
таких справ у суді..........................................................................333
13. Майнові права батьків і дітей. Роздільне майно батьків
і дітей. Право спільної сумісної власності батьків і дітей:........335
14. Аліментні обов’язки батьків стосовно дітей. Порядок
стягнення аліментів, їх розмір. Участь батьків у додаткових
витратах на дитину. Ведення адвокатом справ, які виникають із спорів про стягнення аліментів на неповнолітніх
та повнолітніх непрацездатних дітей:..........................................336
15. Усиновлення: поняття, порядок оформлення усиновлення.
Особи, які можуть бути усиновлювачами, правові наслідки
усиновлення. Усиновлення дітей, що є громадянами України, іноземними громадянами. Участь адвоката у справах
такої категорії:................................................................................337
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16. Недійсність усиновлення. Відміна усиновлення. Правові
наслідки:.........................................................................................339
17. Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки
та піклування. Правова допомога в таких справах:....................340
18. Патронат над дітьми:.....................................................................341
19. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї
та родичів. Допомога адвокатів у вирішенні спорів про
участь діда, бабки, прабабки та прадіда, братів та сестер,
мачухи, вітчима у вихованні дитини:...........................................341
20. Обов’язки по утриманню інших членів сім’ї та родичів. Розмір аліментів, що стягується з інших членів сім’ї та родичів,
строки їх стягнення. Правова допомога в таких справах:..........342
21. Застосування законів іноземних держав і міжнародних
договорів в Україні:.......................................................................343
22. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців
та осіб без громадянства...............................................................344
XII. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ
СУДОЧИНСТВО
1. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального правопорушення. Правова
допомога в адміністративних справах:........................................345
2. Адміністративне стягнення, його види. Накладення адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення................................................................................346
3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про
адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні
правопорушення............................................................................347
4. Поняття провадження у справах про адміністративне правопорушення та його стадії..............................................................348
5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення
при наданні правової допомоги:...................................................349
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6. Адміністративне затримання. Органи, які правомочні його
здійснювати. Строки затримання. Відмежування адміністративного арешту та затримання від арешту за кримінальним процесуальним законодавством. Застосування
примусу та вогнепальної зброї при затриманні. Закон України «Про національну поліцію». Ведення адвокатом справ,
пов’язаних з адміністративним затриманням:............................350
7. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами:....................................................351
8. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи,
які беруть участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення. Участь адвоката у таких справах:.......351
9. Постанова в справі про адміністративне правопорушення,
її оскарження, роль у цьому адвоката. Судова практика:...........352
10. Виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень. Робота адвоката на цій стадії:......................................353
11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці
і здоров’я населення. Ведення адвокатом таких справ:.............354
12. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки, за якими вони відрізняються від злочинів
проти власності. Ведення адвокатом таких справ:.....................354
13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації,
якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ:.........................................................................355
14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Ведення адвокатом
таких справ:....................................................................................356
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