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6. Право на житло згідно з Конституцією України. Надання 
адвокатом професійної правничої (правової) допомоги при 
захисті житлових прав. Спори, що випливають із Житлово-
го Кодексу: .......................................................................................53

7. Конституційні принципи статусу суддів. Умови призначення 
на посаду та підстави звільнення з посади суддів. ......................54

8. Право на освіту та охорону здоров’я. Надання адвокатом 
професійної правничої (правової) допомоги при порушені 
цих прав: ..........................................................................................55
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9. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. 
Нормативно-правові акти, що регулюють ці питання. ................56

10. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду, 
органів місцевого самоврядування. Президент України, 
його обрання. Повноваження Президента України: ....................57

11. Обов’язки громадян України. Професійна правнича (пра-
вова) допомога адвоката у випадках притягнення громадян 
до відповідальності за порушення конституційних обов’язків. .59

12. Конституційні права людини і громадянина. Механізм реа-
лізації цих прав. Захист прав людини і громадянина. Поста-
нова Пленуму Верховного Суду України «Про посилення 
судового захисту прав та свобод людини і громадянина». .........60

13. Випадки обмежень конституційних прав і свобод людини 
і громадянина. Порядок прийняття законів та набрання 
ними чинності. ................................................................................61

14. Акти Кабінету Міністрів України, порядок їх прийняття 
та набрання ними чинності. Формування Кабінету Міні-
стрів України, його повноваження. ...............................................62

15. Повноваження Прокуратури України відповідно до Консти-
туції України, організація та порядок діяльності. .......................63

16. Захист прав і свобод людини судом. Принцип недоторкано-
сті у конституційному праві. Право на правову допомогу. 
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про за-
стосування Конституції України при здійсненні правосуд-
дя». Справа «Ратушна проти України», заява № 17318/06, 
рішення від 2 грудня 2010 року: ....................................................64

17. Політичні партії, громадські організації, професійні спілки. 
Утворення та діяльність політичних партій та громадських 
організацій, згідно з Конституцією України: ...............................66

18. Конституційні гарантії свободи вільного вираження по-
глядів, свободи совісті та мирних зібрань. Конституційні 
гарантії свободи пересування та політичних прав: .....................67

19. Основні положення конституційної реформи щодо здійс-
нення представництва іншої особи в суді, а також захисту 
від кримінального обвинувачення виключно адвокатом. 
Незалежність адвокатури України. ...............................................67

20. Ніхто не може бути заарештований або триматися під 
вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки 
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на підставах та в порядку, встановлених законом. Справа 
«Корнєв і Карпенко проти України», заява № 17444/04, рі-
шення від 21 жовтня 2010 року. Тримання особи під вартою 
як тимчасовий запобіжний захід. Орган, який перевіряє 
обґрунтованість тримання під вартою та підстави негайно-
го звільнення. Індивідуальний характер юридичної відпові-
дальності: .........................................................................................68

21. Право приватної власності, порядок набуття права влас-
ності та підстави позбавлення права власності. Стаття 1 
Першого протоколу до Конвенції «Захист права власності» 
Справа «Серявін та інші проти України», заява № 4909/04, 
рішення від 10 лютого 2010 року: .................................................69

22. Основні джерела конституційного права України. Опри-
люднення міжнародних договорів, що набрали чинності 
для України: .....................................................................................71

1. Загальні засади цивільних відносин (поняття, види та струк-
тура). Джерела цивільного права України. Дія актів цивіль-
ного законодавства у часі та просторі. Звичай. Аналогія 
права та аналогія закону. ................................................................72

2. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків. Здійснен-
ня цивільних прав та виконання обов’язків. Право на за-
хист цивільних прав та інтересів...................................................73

3. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність і дієздат-
ність фізичної особи. Опіка та піклування. Органи опіки 
та піклування. Правочини, які вчиняються з дозволу органу 
опіки та піклування.........................................................................74

4. Поняття юридичної особи. Види і організаційно-правові 
форми юридичних осіб. Створення, реорганізація та лікві-
дація юридичної особи. ..................................................................76

5. Види об’єктів цивільних прав. Поняття речі та їх класифіка-
ція. Поняття цінного паперу. Нематеріальні блага. Оборо-
тоздатність об’єктів цивільного права. .........................................78

6. Поняття та види правочинів. Принцип свободи договору. За-
гальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності 
правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення 
правочину. ........................................................................................80

7. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності право-
чину: загальні та спеціальні. Поняття та види реституції. 
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Момент недійсності правочину. Оспорюваний та нікчемний 
правочин. Підстави визнання правочину недійсним. ..................81

8. Поняття і підстави представництва. Види представництва. 
Правочини, які може вчиняти представник. Довіреність. ..........83

9. Поняття строку та терміну у цивільному праві України. 
Визначення та обчислення строків. Поняття позовної дав-
ності. Загальна та спеціальна позовна давність. Наслідки 
спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність 
не поширюється. .............................................................................85

10. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування 
недостовірної інформації. Право на відшкодування майно-
вої та моральної шкоди. Судовий захист особистих немай-
нових прав. ......................................................................................87

11. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності, 
ділової репутації. Відповідальність за порушення цих 
прав. Стаття 10 Конвенції «Свобода вираження поглядів» 
Справа «Українська Прес-Група» проти України», заява 
№ 72713/01, рішення від 29 березня 2005 року. Оціночні 
судження. .........................................................................................88

12. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми 
права власності в Україні. Підстави набуття та припи-
нення права власності. Набувальна давність. Постанова 
ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 
07.02.2014 «Про судову практику в справах про захист пра-
ва власності та інших речових прав». ...........................................89

13. Підстави припинення права власності. Поняття і види пра-
ва спільної власності. Здійснення права спільної сумісної 
і спільної часткової власності. Припинення права на частку 
у спільному майні. ..........................................................................91

14. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Припи-
нення права власності на землю. Право власності на житло. ....93

15. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно. 
Захист речових прав на чуже майно. Встановлення та зміст 
сервітуту. Припинення сервітуту. ..................................................94

16. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти і об’єк-
ти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення 
права інтелектуальної власності. Захист права інтелекту-
альної власності. .............................................................................96
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17. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторо-
ни у зобов’язанні. Заміна сторони у зобов’язанні. Загаль-
ні умови виконання зобов’язання. Підстави припинення 
зобов’язання. ...................................................................................97

18. Заміна боржника і кредитора у зобов’язанні. Загальні 
умови виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення 
зобов’язань. Підстави припинення зобов’язань. .........................99

19. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст догово-
ру. Істотні умови договору. Порядок розірвання або зміни 
договору. Правові наслідки розірвання або зміни договору. ....100

20. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову 
шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну 
шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшко-
дування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої дже-
релом підвищеної небезпеки. Постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України, що стосуються питань відшкодування 
шкоди. ............................................................................................102

21. Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. 
Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Вико-
нання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір. 
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах про спадкування». .......................................104

22. Спадкування за законом. Черговість спадкування за зако-
ном. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщи-
ни. Право на відмову від прийняття спадщини. Охорона 
спадкового майна. Оформлення права на спадщину. ................107

V. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
1. Завдання та основні засади цивільного судочинства: .................109
2. Поняття та види цивільної юрисдикції. ........................................109
3. Поняття та види доказів. Належність, допустимість, досто-

вірність та достатність доказів. Обов’язок доказування 
та подання доказів. Підстави звільнення від доказування. 
Порядок подання та строки подання доказів у цивільному 
процесі. Витребування доказів. Оцінка доказів. Робота 
адвоката щодо доказування у судовому процесі. .......................114
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4. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адво-
ката з цих питань. ..........................................................................117

5. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок засто-
сування заходів процесуального примусу. Види заходів 
процесуального примусу. .............................................................121

6. Судові витрати, їх види. Попереднє визначення суми су-
дових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових 
витрат. Відстрочення та розстрочення судових витрат, 
зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Розпо-
діл судових витрат між сторонами у цивільній справі. .............122

7. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення. ..............126
8. Учасники судового процесу. Учасники справи, представники 

та інші учасники судового процесу, їх процесуальні права 
та обов’язки. Адвокат як представник у цивільному процесі. .127

9. Письмові заяви учасників справи. Види та вимоги до заяв 
по суті справи та заяв з процесуальних питань. Зміст і фор-
ма позовної заяви, документи, що додаються до позовної 
заяви. Ціна позову. Відмова позивача від позову. Мирова 
угода. Підготовка адвоката до складання позовної заяви: ........129

10. Відкриття провадження у справі. Підстави для залишення 
позовної заяви без руху, повернення заяви та відмови у від-
критті провадження у справі. Об’єднання і роз’єднання 
позовів. Надання адвокатом професійної правничої (право-
вої) допомоги стороні з підготовки та подання позову: ............134

11. Підготовче провадження. Завдання та строк підготовчого 
провадження. Подання відзиву, пояснень третіх осіб щодо 
позову або відзиву. Зустрічний позов. Підготовче засідання 
та судові рішення в підготовчому засіданні. Дії адвоката 
на цій стадії судового процесу. ....................................................138

12. Розгляд справи по суті. Відкриття судового засідання. Дії 
адвоката під час розгляду справи по суті. Спрощене прова-
дження. ...........................................................................................141

13. Фіксування судового процесу. Фіксування судового засі-
дання технічними засобами. Протокол судового засідання. 
Зауваження щодо технічного запису судового засідання, 
протоколу судового засідання та їх розгляд. Порядок скла-
дання та оформлення протоколів про окремі процесуальні  
дії. ...................................................................................................142
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14. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення 
позову без розгляду. Надання адвокатом професійної прав-
ничої (правової) допомоги у таких ситуаціях. ...........................143

15. Судові рішення, їх види. Законність і обґрунтованість 
судового рішення у цивільній справі. Виправлення описок 
та арифметичних помилок у судовому рішенні. Додаткове 
рішення суду. Роз’яснення, вручення та набрання закон-
ної сили судовим рішенням. Аналіз адвокатом рішення 
у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду 
України «Про судове рішення у цивільній справі». ..................147

16. Окреме провадження. Порядок розгляду справ окремого 
провадження. Встановлення фактів, що мають юридичне 
значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. 
Правові позиції Верховного Суду в справах про встанов-
лення фактів, що мають юридичне значення. ............................150

17. Наказне провадження. Вимоги, за якими може бути видано 
судовий наказ. Форма та зміст заяви про видачу та скасу-
вання судового наказу. Судова практика. ....................................151

18. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування 
та оскарження заочного рішення. ................................................154

19. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. 
Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. 
Відзив на апеляційну скаргу. Методика складання апеля-
ційної скарги. Порядок її подання. Межі розгляду справи 
судом апеляційної інстанції. Постанова Пленуму Верхов-
ного Суду України «Про судову практику розгляду цивіль-
них справ в апеляційному порядку». ..........................................155

20. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскаржен-
ня. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складан-
ня касаційної скарги. Відзив на касаційну скаргу. Межі 
розгляду справи судом касаційної інстанції. Постанова 
Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ «Про судову практику розгляду 
цивільних справ в касаційному порядку». .................................159

21. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключ-
ними обставинами. Підстави перегляду. Строк та порядок 
подання, форма і зміст заяв про перегляд судових рішень 
за нововиявленими або виключними обставинами: ..................162
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22. Виконання судових рішень. Надання адвокатом професій-
ної правничої (правової) допомоги сторонам на цій стадії. .....164

VI. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
1. Законодавство України про кримінальну відповідальність. 
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з діяльністю, пов’язаною з наданням професійної правни-
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VII. КРИМІНАЛЬНЕ  
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера 
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ня реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада 
функціонування кримінального судочинства в Україні: ...........213
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дження його повноважень на участь у кримінальному 
провадженні. Випадки обов’язкової участі захисника 
у кримінальному провадженні. Відмова від захисника 
і його заміна: ............................................................................. 216

5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його 
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7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора 
на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал 
слідчого судді під час досудового розслідування. Клопотан-
ня до слідчого суді про проведення експертизи, допит свідка. 224

8. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні 
відомостей доказами. Визнання доказів недопустимими. 
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як джерело доказу у кримінальному провадженні. Права 
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судового засідання. Заява про відвід та порядок вирішення 
питання про відвід. Наслідки відводу. ........................................228

10. Заходи забезпечення кримінального провадження, їх види, 
загальні правила застосування. Виклик слідчим, прокуро-
ром, судовий виклик і привід. Загальні положення тимчасо-
вого доступу до речей і документів. Тимчасове вилучення 
майна. Арешт майна. Затримання особи без ухвали слідчо-
го судді, суду. .................................................................................231
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вартою. Строки та порядок подання апеляційної скарги на ух-
валу слідчого судді про застосування запобіжного заходу. ........... 235

12. Загальні положення закінчення досудового розслідуван-
ня. Закриття кримінального провадження та провадження 
щодо юридичної особи. Звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. ...........................................................................238

13. Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика 
здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє 
(провадження). ..............................................................................239
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14. Загальні положення спеціального досудового розслідуван-
ня та спеціального судового провадження, їх особливості: .....241

15. Особливі порядки провадження щодо кримінальних про-
ступків та в суді присяжних. Участь адвоката у таких фор-
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у формі приватного обвинувачення. Поняття кримінально-
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апеляційної скарги під час апеляційного провадження. 
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касаційного оскарження судових рішень. Вимоги до каса-
ційної 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: .....................................................................249

19. Провадження за нововиявленими обставинами, проваджен-
ня за виключними обставинами. Право на подання заяви 
про перегляд судового рішення за нововиявленими та ви-
ключними обставинами. Строк звернення з заявою. Вимоги 
до заяви. .........................................................................................251

20. Угоди про примирення та про визнання винуватості в кри-
мінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди, 
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Наслідки укладення та затвердження угоди. Загальний 
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Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному 



VIII. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

511

провадженні щодо неповнолітніх. Застосування до непо-
внолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного 
заходу. Передання неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого під нагляд. Порядок застосування до непо-
внолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного 
характеру: ......................................................................................255

22. Міжнародне співробітництво під час кримінального прова-
дження: загальні засади, форми та обсяг. Міжнародна пра-
вова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача 
осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 257
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1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської діяль-
ності. Розмежування відносин у сфері господарювання з ін-
шими видами відносин. Обмеження у здійсненні господар-
ської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування 
господарської діяльності. .............................................................260

2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. 
Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. ...................261

3. Суб’єкти господарювання. Утворення та державна реєстра-
ція суб’єкта господарювання. Установчі документи. Печат-
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нення спорів з цих питань: ...........................................................343

21. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Пра-
ва та обов’язки співвласника. Права та обов’язки об’єднан-
ня. Кошти об’єднання. Ліквідація об’єднання. Професійна 
правнича (правова) допомога адвоката у випадках виник-
нення спорів з цих питань. ...........................................................344

22. Відповідальність за неналежне використання житлово-
го фонду. Відшкодування шкоди, заподіяної житловому 
фонду. Професійна правнича (правова) допомога адвоката 
у випадках виникнення спорів з цих питань. .............................348

XI. СІМЕЙНЕ ПРАВО
1. Сім’я. Регулювання сімейних відносин. Здійснення сімейних 

прав і виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних 
прав та інтересів: ..........................................................................350

2. Шлюб, його укладання і розірвання. Права та обов’язки 
подружжя. Ведення справ, пов’язаних із розірванням шлюбу. 352

3. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок і правові 
наслідки. Спори, пов’язані з цими питаннями, професійна 
правнича (правова) допомога адвоката: .....................................353

4. Особисті немайнові права і обов’язки подружжя. .......................354
5. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка. ......356
6. Право спільної сумісної власності подружжя. Розпорядження 

часткою у майні, що є об’єктом права спільної сумісної власно-
сті подружжя. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя. Ведення адво-
катом справ щодо поділу спільного майна подружжя. Правові 
позиції Верховного Суду щодо поділу майна подружжя: .................356

7. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою: ......................357

8. Права та обов’язки подружжя по утриманню одне одного. 
Право на утримання після розірвання шлюбу. Припинення 
права одного з подружжя на утримання. Позбавлення права 
на утримання або обмеження його строком. Ведення адво-
катом справ про стягнення аліментів на утримання одного 
із подружжя: ..................................................................................357
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9. Шлюбний договір: його зміст, порядок укладання, право-
ве значення, внесення змін в умови договору, розірвання. 
Визнання шлюбного договору недійсним. Використання 
адвокатом шлюбного договору при розірванні шлюбу. ............359

10. Права та обов’язки матері, батька і дитини. Визначення 
походження дитини. Визнання батьківства за рішенням суду: 360

11. Спори про батьківство та про оспорювання батьківства: .........361
12. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. 

Вирішення спорів щодо участі у вихованні дитини того 
з батьків, хто проживає окремо від неї. Вирішення спорів 
між матір’ю та батьком щодо місця проживання дитини. ........362

13. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки 
позбавлення батьківських прав. Ведення адвокатом справ 
про позбавлення батьківських прав у суді:.................................363

14. Аліментні обов’язки батьків стосовно дітей. Порядок 
стягнення аліментів, їх розмір. Участь батьків у додатко-
вих витратах на дитину. Стягнення аліментів на дитину 
за минулий час та заборгованості за аліментами. Ведення 
адвокатом справ, які виникають із спорів про стягнення 
аліментів на неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних 
дітей: ..............................................................................................364

15. Визначення розміру аліментів. Збільшення та зменшен-
ня розміру аліментів. Контроль за цільовим витрачанням 
аліментів. Звільнення батьків від обов’язку утримувати 
дитину. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку 
з набуттям права власності на нерухоме майно: ........................366

16. Відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утри-
мання дітей. Відповідальність за прострочення сплати 
аліментів, оплати додаткових витрат на дитину. Виконання 
в Україні рішення іноземного суду про стягнення аліментів: ..368

17. Усиновлення: поняття, порядок оформлення усиновлення. 
Особи, які можуть бути усиновлювачами, правові наслідки 
усиновлення. Усиновлення дітей, що є громадянами Укра-
їни, іноземними громадянами. Участь адвоката у справах 
такої категорії: ...............................................................................369

18. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Поря-
док оформлення опіки та піклування. Професійна правнича 
(правова) допомога в таких справах. Патронат над дітьми: .....371
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19. Прийомна сім’я. ............................................................................373
20. Дитячий будинок сімейного типу. ...............................................374
21. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї 

та родичів: ......................................................................................375
22. Обов’язки по утриманню інших членів сім’ї та родичів. 

Розмір аліментів, що стягується з інших членів сім’ї та ро-
дичів, строки їх стягнення: ..........................................................375

XII. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Адміністративне правопорушення і адміністративна відпо-
відальність. Відмежування адміністративного правопору-
шення від кримінального правопорушення. Професійна 
правнича (правова) допомога в адміністративних справах: .....377

2. Адміністративне стягнення, його мета. Види адміністратив-
ного стягнення. Накладення адміністративного стягнення. 
Строки накладення адміністративного стягнення. ....................377

3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про 
адміністративні правопорушення. Органи (посадові осо-
би), уповноважені розглядати справи про адміністративні 
правопорушення............................................................................379

4. Провадження у справах про адміністративне правопорушен-
ня та його стадії. Обставини, що виключають провадження 
в справі про адміністративне правопорушення. Докази 
в справі про адміністративне правопорушення. ........................380

5. Протокол про адміністративне правопорушення. Особи, які 
мають право складати протоколи про адміністративні пра-
вопорушення. Випадки, коли протокол про адміністратив-
не правопорушення не складається. Зміст протоколу про 
адміністративне правопорушення. Робота адвоката з про-
токолом про адміністративне правопорушення при наданні 
професійної правничої (правової) допомоги: ............................382

6. Адміністративне затримання. Органи, які правомочні його 
здійснювати. Строки затримання. Відмежування від адміні-
стративного арешту та затримання і арешту за криміналь-
ним процесуальним законодавством. Застосування примусу 
та вогнепальної зброї при затриманнях. Закон України 



XII. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

521

«Про Національну поліцію». Ведення адвокатом справ, 
пов’язаних з адміністративним затриманням: ...........................383

7. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та доку-
ментів уповноваженими органами. Тимчасове затримання 
транспортних засобів: ..................................................................384

8. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, 
які беруть участь у провадженні в справах про адміністра-
тивне правопорушення. Обставини, що підлягають з’ясу-
ванню при розгляді справи про адміністративне правопору-
шення. Участь адвоката у таких справах: ...................................385

9. Постанова в справі про адміністративне правопорушен-
ня. Оскарження постанови в справі про адміністративне 
правопорушення. Розгляд скарги на постанову по справі 
про адміністративне правопорушення. Ведення адвокатом 
таких справ. Набрання постановою судді у справі про ад-
міністративне правопорушення законної сили та перегляд 
постанови. Судова практика: .......................................................387

10. Виконання постанов про накладення адміністративних 
стягнень. Порядок виконання постанови про накладення 
адміністративного стягнення. Робота адвоката на цій стадії: ..388

11. Перегляд постанови по справі про адміністративне пра-
вопорушення у разі встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи 
судом: .............................................................................................389

12. Провадження по виконанню постанови про винесення 
попередження. Провадження по виконанню постанови про 
накладення штрафу. Провадження по виконанню постано-
ви про оплатне вилучення предмета. Провадження по вико-
нанню постанови про конфіскацію предмета, грошей: ............390

13. Провадження по виконанню постанови про позбавлення 
спеціального права. Провадження по виконанню постанови 
про застосування громадських робіт. Провадження по ви-
конанню постанови про застосування виправних робіт. 
Провадження про виконання постанови про застосування 
суспільно корисних робіт: ............................................................391

14. Провадження по виконанню постанови про застосування 
адміністративного арешту та арешту з утриманням на га-
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уптвахті. Провадження по виконанню постанови в частині 
відшкодування майнової шкоди: .................................................392

15. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці 
і здоров’я населення. Ведення адвокатом таких справ: ............393

16. Адміністративні правопорушення, що посягають на влас-
ність. Ознаки, за якими вони відрізняються від злочинів 
проти власності. Ведення адвокатом таких справ: ....................393

17. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі 
шляхового господарства і зв’язку:...............................................394

18. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав 
громадян, житлово-комунального господарства і бла-
гоустрою. Адміністративні правопорушення в галузі 
торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі 
фінансів і підприємницькій діяльності: ......................................394

19. Адміністративні правопорушення, що посягають на гро-
мадський порядок і громадську безпеку. Вчинення домаш-
нього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання 
термінового заборонного припису або неповідомлення про 
місце свого тимчасового перебування. Булінг (цькування) 
учасника освітнього процесу. Несплата аліментів. Ухилення 
особи від відбування адміністративного стягнення у виді 
суспільно корисних робіт. Невиконання батьками або осо-
бами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. 
Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 
у заборонених законом місцях або поява у громадських 
місцях у п’яному вигляді. Ведення адвокатом таких справ:......395

20. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 
Ведення адвокатом таких справ. .................................................396

21. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, 
якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адво-
катом таких справ: ........................................................................397

22. Адміністративні правопорушення, що посягають на вста-
новлений порядок управління. Злісна непокора законному 
розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громад-
ського формування з охорони громадського порядку і дер-
жавного кордону, військовослужбовця. Самоуправство. 
Порушення правил адміністративного нагляду. Ведення 
адвокатом таких справ: .................................................................398
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XIII. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

1. Завдання та основні засади адміністративного судочинства. 
Форми адміністративного судочинства. Професійна прав-
нича (правова) допомога при вирішені справ в адміністра-
тивному суді. Справи, на які поширюється юрисдикція 
адміністративних судів. Розмежування предметної юрис-
дикції адміністративних судів. Інстанційна юрисдикція. 
Територіальна юрисдикція (підсудність):...................................399

2. Визначення складу суду. Підстави для відводу (самовідводу) 
судді. Заява про відвід (самовідвід) та порядок вирішення 
заявленого відводу та самовідводу. Учасники адміністра-
тивного процесу. Адміністративна процесуальна право-
суб’єктність. Права і обов’язки учасників справи. Процесу-
альні права і обов’язки учасників справи. Участь у справі 
представників. Документи, що підтверджують повноважен-
ня представників. Інші учасники судового процесу. .................402

3. Докази та доказування в адміністративному процесі. По-
няття доказів. Належність, допустимість, достовірність 
та достатність доказів. Подання доказів. Обов’язок дока-
зування. ...................................................................................... 406

4. Процесуальні строки, їх обчислення. Поновлення та продов-
ження процесуальних строків. Строк звернення до адміні-
стративного суду. Наслідки пропущення строків звернення 
до адміністративного суду. Судові виклики і повідомлення. 
Судові витрати, їх види та розподіл. Витрати на професій-
ну правничу допомогу. .................................................................407

5. Заходи процесуального примусу, їх види, підстави і поря-
док застосування. Забезпечення позову, його види. Зміст 
і форма заяви про забезпечення позову, порядок її подання. 
Порядок розгляду заяви про забезпечення позову: ...................410

6. Види та зміст заяв по суті справи. Заяви з процесуальних 
питань. Загальні вимоги до форми, змісту письмової заяви, 
клопотання, заперечення. Вимоги до позовної заяви. Доку-
менти, що подаються до позовної заяви. Відзив на позовну 
заяву. Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої 
особи щодо позову або відзиву: ..................................................411
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7. Підготовче провадження. Завдання та строк проведення під-
готовчого провадження. Порядок проведення підготовчого 
засідання. Робота адвоката на цій стадії. Судові рішення 
у підготовчому засіданні. Підстави і порядок проведення 
врегулювання спору за участю судді та припинення врегу-
лювання спору за участю судді. ..................................................412

8. Строки розгляду адміністративної справи. Розгляд справи. 
Участь у судовому засіданні в режимі відео конференції. 
Відкриття розгляду справи по суті. З’ясування обставин 
справи та дослідження доказів. Відкладення розгляду спра-
ви або перерва в судовому засіданні. Закінчення з’ясування 
обставин і перевірки їх доказами. Судові дебати та ухва-
лення рішення: ..............................................................................413

9. Судові рішення, їх види. Законність і обґрунтованість судо-
вого рішення. Порядок ухвалення судових рішень. Повно-
важення суду при вирішенні справи. Зміст рішення та ухва-
ли суду. Проголошення судового рішення та його вручення. 
Набрання рішенням та ухвалою законної сили. ........................415

10. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного 
провадження. Вирішення питання про розгляд справи 
за правилами спрощеного позовного провадження. Строк 
розгляду справи за правилами спрощеного позовного 
провадження. Особливості розгляду справи за правилами 
спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду 
окремих категорій справ незначної складності: ........................416

11. Розгляд окремих категорій складних адміністративних 
справ. Особливості провадження у справах щодо оскаржен-
ня нормативно-правових актів органів виконавчої влади, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних 
повноважень. Наслідки визнання нормативно-правового 
акта протиправним та нечинним. Особливості проваджен-
ня у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності 
Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради 
правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів: .................418

12. Розгляд окремих категорій термінових адміністративних 
справ. Особливості подання заяв по суті справи в окремих 
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категоріях адміністративних справ, обчислення процесу-
альних строків в таких категоріях справ, повідомлення 
учасників справи про дату, час та місце розгляду таких 
категорій адміністративних справ. Особливості проголо-
шення та вручення судових рішень в окремих категоріях 
адміністративних справ. Особливості апеляційного та каса-
ційного оскарження судових рішень в цій категорії адміні-
стративних справ. Ведення адвокатом таких справ: .................419

13. Особливості провадження у справах щодо оскарження 
рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій 
з референдуму, членів цих комісій. Особливості прова-
дження у справах щодо уточнення списку виборців. Веден-
ня адвокатом таких справ: ............................................................420

14. Особливості провадження у справах щодо оскарження рі-
шень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, орга-
нів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, 
інформаційних агентств, підприємств, установ, організа-
цій, їхніх посадових і службових осіб, творчих працівників 
засобів масової інформації та інформаційних агентств, які 
порушують законодавство про вибори та референдум: ............423

15. Особливості провадження у зразковій справі. Особливості 
провадження у типовій справі. Ведення адвокатом таких 
справ. ..............................................................................................423

16. Суд апеляційної інстанції в адміністративних справах. Пра-
во на апеляційне оскарження. Ухвали, на які можуть бути 
подані апеляційні скарги окремо від рішення суду. Строки 
апеляційного оскарження. Вимоги до форми і змісту апеля-
ційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги. Зали-
шення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної 
скарги судом апеляційної інстанції. Відмова у відкритті 
апеляційного провадження. Відкриття апеляційного прова-
дження. Відзив на апеляційну скаргу. Закриття апеляційно-
го провадження: ............................................................................425

17. Підготовка справи до апеляційного розгляду та призна-
чення справи до розгляду. Апеляційний розгляд справи 
у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в по-
рядку письмового провадження за наявними у справі 
матеріалами: .............................................................................. 428
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18. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками 
розгляду апеляційної скарги. Підстави для залишення апе-
ляційної скарги без задоволення, а судового рішення –  без 
змін. Підстави для скасування судового рішення повністю 
або частково. Судові рішення суду апеляційної інстанції: .......430

19. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскаржен-
ня. Підстави касаційного оскарження. Строк касаційного 
оскарження. Форма і зміст касаційної скарги та порядок 
її подання. Залишення касаційної скарги без руху, повер-
нення касаційної скарги. Відмова суду касаційної інстанції 
у відкритті касаційного провадження. Відкриття касацій-
ного провадження. Відзив на касаційну скаргу. Закриття 
касаційного провадження. Підготовка справи до касаційно-
го розгляду. Строк розгляду касаційної справи. Попередній 
розгляд справи. Касаційний розгляд справи у судовому 
засіданні. Касаційний розгляд справи в порядку письмово-
го провадження за наявними у справі матеріалами. Повно-
важення суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 
касаційної скарги: .........................................................................431

20. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної 
палати або Великої палати Верховного Суду та порядок 
передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або 
Великої палати Верховного Суду: ...............................................435

21. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключ-
ними обставинами. Підстави перегляду судових рішень 
за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок 
і строк подання заяви про перегляд судового рішення за но-
вовиявленими або виключними обставинами, вимоги щодо 
її форми та змісту. Порядок здійснення перегляду судового 
рішення за нововиявленими або виключними обставинами: ...437

22. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових 
рішень в адміністративних справах: ...........................................439

XIV. БЮДЖЕТНЕ, ПОДАТКОВЕ  
ТА МИТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний 
процес і його учасники. Бюджетні призначення: ......................441
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2. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. 
Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класи-
фікація видатків та кредитування бюджету:...............................441

3. Система оподаткування в Україні: ................................................442
4. Основні засади податкового законодавства України. Подат-

ковий кодекс України, його зміст і значення. .............................443
5. Податок на прибуток підприємств. Надання професійної 

правничої (правової) допомоги при веденні таких справ: ........443
6. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші не-

прямі податки. Професійна правнича (правова) допомога 
суб’єктам оподаткування при веденні таких справ. ..................444

7. Податок на доходи фізичних осіб. Неоподаткований мінімум 
доходів громадян. Надання професійної правничої (право-
вої) допомоги громадянам –  платникам податків: .....................445

8. Транспортний податок. Професійна правнича (правова) до-
помога при виникненні спору: .....................................................446

9. Правове регулювання місцевих податків та зборів. Профе-
сійна правнича (правова) допомога в цих питаннях: ................447

10. Державне мито та судовий збір, їх нормативно-правове 
регулювання: .................................................................................447

11. Оподаткування адвокатської діяльності. Нормативно-пра-
вове регулювання та вдосконалення законодавства України 
з цього питання: ............................................................................448

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
Ведення адвокатом таких справ: .................................................449

13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені 
застосовувати заходи відповідальності за порушення по-
даткового законодавства. Надання адвокатом професійної 
правничої (правової) допомоги в таких категоріях справ:........450

14. Законодавство України з питань державної митної справи 
та особливості його застосування. Митний кодекс України. 
Запобігання та протидія контрабанді. Професійна правнича 
(правова) допомога адвоката у справах про контрабанду:........451

15. Порядок і умови переміщення товарів через митний кор-
дон України, їх митний контроль та митне оформлення. 
Оскарження постанов про порушення митних правил. 
Професійна правнича (правова) допомога адвоката у та-
ких справах: .............................................................................. 452
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16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. 
Мета і порядок адміністративного затримання у випадках 
порушення митних правил. Професійна правнича (правова) 
допомога адвоката у таких справах: ...........................................453

17. Відповідальність за порушення митного законодавства. 
Види стягнень за порушення митних правил. Компроміс 
у справі про порушення митних правил. Професійна прав-
нича (правова) допомога адвоката у таких справах: .................454

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні: .........455
19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Загальні 

умови та підстави проведення аудиту та надання інших 
аудиторських послуг. Випадки обов’язкового проведення 
аудиту. Використання аудиту в адвокатській діяльності: ..........455

20. Законодавство про валютне регулювання і валютний кон-
троль. Відповідальність за його порушення. Професійна 
правнича (правова) допомога з цих питань: ...............................456

21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право 
грошової емісії. Правове становище Національного банку 
України. ..........................................................................................457

22. Правове становище органів державного казначейства і їх 
функції: ..........................................................................................458

XV. ЗАКОНОДАВСТВО  
ПРО ДОВКІЛЛЯ (ЗЕМЕЛЬНЕ, ВОДНЕ,  

ПРО НАДРА ТОЩО)
1. Суб’єкти права власності на землю, їхні права, обов’язки. 

Захист права власності на землю. ...............................................459
2. Право і види власності на землю. Спільна сумісна власність 

на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну 
власність. .......................................................................................460

3. Право земельного сервітуту. Право користування чужою 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або 
для забудови: .................................................................................461

4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх 
вирішення. Правові позиції Верховного Суду щодо застосу-
вання земельного законодавства при розгляді справ. ................462
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5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних 
ділянок і земельні торги. Спори з цих питань і порядок їх 
вирішення. .....................................................................................463

6. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирі-
шення. ............................................................................................464

7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земель-
них ділянок. Розгляд спорів із цих питань. ................................465

8. Відшкодування збитків у зв’язку з викупом та примусовим 
відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, 
спори з приводу відшкодування збитків: ....................................465

9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних 
норм. Види цієї відповідальності. Органи, уповноважені 
розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринар-
ної медицини, порядок розгляду. .................................................466

10. Правове регулювання використання ядерної енергії та від-
повідальність за порушення у цій галузі: ...................................467

11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізую-
чого випромінювання, відшкодування завданої шкоди: ...........467

12. Правове регулювання використання лісових ресурсів і ко-
ристування земельними ділянками лісового фонду: .................468

13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів. .....................................................................468

14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, 
заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшко-
дування: .........................................................................................469

15. Водокористування: суб’єкти, види і порядок. Відповідаль-
ність за порушення водного законодавства. ...............................470

16. Вирішення спорів із питань використання й охорони вод 
і відтворення водних ресурсів: ....................................................470

17. Компетенція державних органів у галузі управління 
та контролю за використанням і охороною вод і відтворен-
ням водних ресурсів: ....................................................................471

18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. ........................................................472

19. Правовий статус осіб, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, їх соціальний захист. Професійна 
правнича (правова) допомога цій категорії громадян: ..............473
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20. Правове регулювання використання надр в Україні. На-
дання надр у користування, права і обов’язки користувачів 
надр. Плата за користування надрами: .......................................474

21. Вирішення спорів із питань користування надрами. Відпо-
відальність за порушення законодавства про надра. .................474

22. Заходи щодо охорони атмосферного повітря. Відповідаль-
ність за порушення законодавства в галузі охорони атмос-
ферного повітря.............................................................................475

XVI. ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ 
ПРАВ ЛЮДИНИ... І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
1. Роль і місце Конвенції в системі захисту прав та свобод лю-

дини в межах української правової системи. Застосування 
Конвенції та практики ЄСПЛ в Україні: .....................................477

2. Міжнародні механізми захисту прав людини. Право грома-
дян України на звернення до конвенційних органів з захи-
сту прав людини: ...........................................................................477

3. Право на життя та позитивні зобов’язання держави. Заборо-
на смертної кари, питання екстрадиції та видачі правопо-
рушників (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній 
справі). ...........................................................................................478

4. Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гід-
ність, поводження або покарання (навести приклад рішен-
ня ЄСПЛ у конкретній справі): ....................................................479

5. Заборона рабства та примусової праці (привести приклад 
рішення ЄСПЛ в конкретній справі): ..........................................480

6. Право на свободу та особисту недоторканність. Свобода 
пересування (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній 
справі): ...........................................................................................480

7. Право на справедливий судовий розгляд неупередженим су-
дом (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі): .481

8. Заборона зворотної дії кримінального права (привести при-
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