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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Загальні положення організації адвокатської  

діяльності в Україні 

 

Практичне заняття № 1 - 2 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- професійні права та обов’язки адвоката; 

- гарантії адвокатської діяльності. 

2. Вирішення практичних задач, які стосуються діяльності адвоката. 

 

Задача № 1 

Адвокат А., який виступав представником позивача у цивільній справі, 

звернувся з адвокатським запитом до адміністрації підприємства, на якому 

раніше працював позивач, про надання копій деяких документів, необхідних 

адвокату для надання правової допомоги клієнту. 

Виконання зазначеного запиту керівництво підприємства здійснило 

через двадцять днів після його отримання. 

Завдання: проаналізувати умову задачі і визначитись, чи були 

допущені згаданими особами якісь порушення вимог законодавства України. 

Якщо так, то дати їм розгорнуту характеристику. 

 

Задача № 2 

Розслідуючи кримінальне провадження відносно адвоката А. про 

вчинення ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне 

вбивство), слідчий вирішив провести у його трикімнатній квартирі обшук з 

метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення. Склавши 

клопотання про проведення обшуку і узгодивши його з прокурором, який 

здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, слідчий звернувся з цим 

клопотанням до слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпро.  

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя постановив ухвалу 

про проведення обшуку в квартирі адвоката А.  

Завдання: проаналізувати умову задачі і визначитись, чи були 

допущені з боку слідчого, прокурора і слідчого судді якісь порушення вимог 

законодавства України. Якщо так, то дати їм розгорнуту характеристику. 

 

Задача № 3 

Слідчий СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в 

Дніпропетровській області викликав адвоката А. для допиту як свідка по 

кримінальному провадженню стосовно Іванова І.І., підозрюваного у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. 

Попередивши адвоката А. про кримінальну відповідальність за відмову 

від давання показань (ст. 385 КК України) і за давання завідомо неправдивих 
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показань (ст. 384 КК України), слідчий запропонував йому дати свідчення 

про відомості, які він отримав від Іванова І.І. під час надання останньому 

консультацій і роз’яснень з правових питань стосовно вчиненого 

кримінального правопорушення. 

Під тиском можливої кримінальної відповідальності за відмову від 

давання показань адвокат А. був змушений розкрити відомості, які він 

отримав від Іванова І.І.  

Завдання: проаналізувати умову задачі і визначитись, чи були 

допущені з боку слідчого і адвоката якісь порушення вимог законодавства 

України. Якщо так, то дати їм розгорнуту характеристику. 

 

Задача № 4 

2 лютого о 22 год. адвоката А., який підозрювався у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій), слідчий СВ Соборного 

відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області затримав в 

порядку ст. 208 КПК України і помістив в ізолятор тимчасового тримання. 3 

лютого слідчий за згодою прокурора, який здійснює нагляд за досудовим 

розслідуванням, звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування 

відносно адвоката А. запобіжного заходу тримання під вартою.  

Розгляд цього клопотання слідчий суддя здійснив 6 лютого о 13 год. з 

участю прокурора і підозрюваного А. 

Завдання: проаналізувати умову задачі і визначитись, чи були 

допущені якісь порушення вимог законодавства України конкретними 

посадовими особами. Якщо так, то дати їм розгорнуту характеристику.  

 

Задача № 5 

Щодо адвоката А. слідчим Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в 

Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за вчинення 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).  

Зібравши достатню сукупність доказів, які свідчили про вчинення 

адвокатом А. цього злочину, слідчий за згодою прокурора місцевої 

прокуратури № 2 м. Дніпро повідомив А. про підозру і допитав його як 

підозрюваного. 

Завдання: проаналізувати умову задачі і визначитись, чи були 

допущені з боку слідчого і прокурора якісь порушення вимог законодавства 

України. Якщо так, то дати їм розгорнуту характеристику. 

 

Задача № 6 

В ухвалі про проведення обшуку в трикімнатній квартирі адвоката А, 

який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 статті 115 КК 

України (умисне вбивство), слідчий суддя стосовно переліку речей і 

документів, які планувалося відшукати, вказав «всі речі і документи, які 

мають відношення до вчиненого А. злочину». 

Зазначену слідчу (розшукову) дію слідчий провів з участю двох 

працівників карного розшуку, спеціаліста-криміналіста, підозрюваного А. і в 
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присутності двох понятих, які під час проведення обшуку постійно 

перебували в коридорі квартири.   

Завдання: проаналізувати умову задачі і визначитись, чи були 

допущені з боку слідчого якісь порушення вимог законодавства України. 

Якщо так, то дати їм розгорнуту характеристику. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні придбати організаційні навички здійснення 

захисту прав та законних інтересів клієнта, використовувати при цьому всі 

передбачені законом засоби і способи. 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. (статті 29, 

59, 62, 63, п.14 ст. 92, 129). 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р. 

5. «Основні положення про роль адвокатів» // VIII Конгрес ООН, Нью-

Йорк, серпень 1990 р.   

6. Закон України № 5076-VI від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

7. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

8. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» // Урядовий 

кур’єр. - 2006. - № 60. - С. 18. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

10. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2-х кн. / За ред. 

доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: 

КНТ, 2007. – Кн.. 1. – 940 с.  

11. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т.Б. 

Вільчик, О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. - 

Х.: Право, 2014. - 392 с.  

12. Гончаренко С. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської 

діяльності у контексті прецедентного права Європейського Суду з прав 

людини / С. Гончаренко // Адвокат. 2005. - № 7. - С. 31-47. 

13. Святоцька В. Адвокатура України крізь призму загальних 

принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС / В. Святоцька 

// Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 375-379. 
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14. Хотенець В.В. Правовий статус адвоката в Україні: автореферат 

дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / В.В. Хотенець. - Х., 2002. - 19 с.  

 

ТЕМА 2. Тактичні основи захисту адвокатом прав особи в 

кримінальному провадженні 

 

Практичне заняття - 2 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні; 

- порядок допуску захисника до участі в кримінальному провадженні;  

- структура та зміст договору про надання правової допомоги у 

кримінальному провадженні. 

2. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна  

2 лютого до адвоката А., який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально, з проханням про надання правової допомоги звернувся гр-н 

Іванов Іван Іванович, 15.04.1980 р.н., мешкає за адресою: м. Дніпро, пр. 

Героїв, буд. 4, кв. 524.  

Під час спілкування з Івановим І.І. встановлено, що йому слідчим СВ 

Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 

лейтенантом поліції Завірюхою П.П. 2 лютого у кримінальному провадженні  

№ 4201100000000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

10 січня, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України. 

Після укладання договору про надання правової допомоги, адвокат 

звернувся до слідчого з клопотанням про ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження відносно Іванова І.І. 

Завдання:  

1) скласти договір про надання правової допомоги Іванову І.І.; 

2) скласти клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження відносно Іванова І.І.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб під час 

досудового розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень, 

напрацювати навички по складанню таких юридичних документів, як договір 

про надання правової допомоги, клопотань про: ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, закриття 

кримінального провадження.  
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Рекомендована література до Теми 2:  

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. (статті 29, 

59, 62, 63, п.14 ст. 92, 129). 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р. 

5. «Основні положення про роль адвокатів» // VIII Конгрес ООН, Нью-

Йорк, серпень 1990 р.  

6. Закон України № 5076-VI від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

7. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

8. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» // Урядовий 

кур’єр. - 2006. - № 60. - С. 18. 

9. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

10.  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному 

процесі України: Монографія / В.М. Тертишник. - Дніпропетровськ: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. - 404 с.  

11. Діяльність захисника на досудових стадіях кримінального процесу 

та при судовому розгляді справи: монографія / Н.В. Борзих. - Донецьк: 

«Ноулідж», 2010, - 113 с. 

12. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т.Б. 

Вільчик, О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. - 

Х.: Право, 2014. - 392 с.  

13. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві 

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В.О. 

Попелюшко. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2009. - 634 с. 

14. Рішення Європейського суду з прав людини від 10.12.2015 р. у 

справі «Тихонов проти України» (Заява № 17969/09). 

15. Омельченко Т.В. Конституційне право особи на правову допомогу і 

його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний 

процес, та криміналістика; судова експертиза» / Т. В. Омельченко. - Х.: 

Національний університет внутрішніх справ, 2004. - С. 1-17. 

16. Погорецький М.А. Захисник - суб’єкт доказування у кримінальному 

процесі України / М.А. Погорецький // Доповіді учасників міжнародної 
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науково-практичної конференції «Організація адвокатури і надання правової 

допомоги в демократичному суспільстві». - К: Академія адвокатури України, 

2002. - С. 27-30.  

17. Сліпченко В.І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини 

на формування положень нового КПК України / В.І. Сліпченко // Новації 

кримінально-процесуального законодавства. - Дніпропетровськ: Асоціація 

адвокатів України. 2012. - С. 9-23. 

18. Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 90-95. 

19. Чайка В.А. Участь захисника на досудовому слідстві: автореферат 

дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / В.А Чайка. - Х., 2008. - 19 с.  

20. Шибіко В.П Участь захисника у забезпеченні права обвинуваченого 

на доступ до правосуддя / В.П. Шибіко // Матеріали міжн. наук.-практ. 

семінару [«Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його 

забезпечення»]. - Х., 2006. - С. 42-43.  

21. Шиян А.Г. Вільний вибір захисника своїх інтересів - невід’ємне 

право обвинуваченого / А.Г. Шиян // Науковий вісник Дніпропетровського 

юридичного інституту МВС України. - 2000. - № 2. - С. 140-149. 

22. Шрамко Ю. Конституційне регулювання інституту безоплатної 

правової допомоги в країнах СНД і Балтії (порівняльний аналіз) / Ю. Шрамко 

// Віче. - 2009. - № 5 (242). - С. 41-43. 

 

ТЕМА 3. Організація роботи адвоката в провадженні про 

адміністративні правопорушення 

 

Практичне заняття - 2 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- засоби захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб при розгляді 

справ про адміністративні правопорушення;  

- дії адвоката при підготовці до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення.  

2. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна  

5.12.2016 року інспектором патрульної поліції Кадурським К.К. був 

складений адміністративний протокол серії АЕ1 № 003570 і винесено 

постанову АЕ № 352149 від 5.12.2016 року по справі про адміністративне 

правопорушення, згідно з якою Сидорова Сергія Сергійовича притягнуто до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 

122 КУпАП, та накладено штраф у розмірі 430 (чотириста тридцять) грн. 

Підставою для цього слугувало те, що Сидоров С.С. 5.12.2016 року о 12 год., 

керуючи автомобілем „ВАЗ-2109” державний номер АЕ 7055 ХВ., на 



 9 

перехресті пр. Д. Яворницького і вул. Шмідта м. Дніпро здійснив поворот 

праворуч та не надав переваги у русі пішоходам, які переходили проїзну 

частину, на котру він повертав”. 

Зі складеним адміністративним протоколом і винесеною постановою 

Сидоров С.С. не погодився, бо вважає, що вони не враховують низку 

важливих обставин, які залишилися поза увагою інспектора патрульної 

поліції, а саме: 

-  під час здійснення ним повороту з проспекту Д. Яворницького на 

вул. Шмідта ніяких пішоходів на проїзній частині не було, про що він 

зазначив в протоколі;  

- цей факт можуть підтвердити свідки Дубовський Віктор 

Олександрович, мешкає за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, буд 4, кв. 225, і 

Борисенко Микола Сергійович, мешкає: м. Дніпро, вул. Жовтнева, буд. 35, 

які їхали разом з ним в автомобілі і відомості про яких інспектор патрульної 

поліції Кадурський К.К. відмовився зазначати у складених ним документах.   

Вважаючи, що складені інспектором патрульної поліції Кадурським 

К.К. документи є безпідставними і незаконними, Сидоров С.С. звернувся до 

суду із позовною заявою про скасування постанови про адміністративне 

правопорушення.  

Завдання:  

- скласти позовну заяву до суду про скасування постанови про 

адміністративне правопорушення.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти забезпечувати захист осіб у справах про 

адміністративні правопорушення, напрацювати навички по складанню 

таких юридичних документів, як позовні заяви до суду про скасування 

постанови про адміністративне правопорушення, апеляційні скарги на 

постанови суду першої інстанції.   

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. (статті 29, 

59, 62, 63, п.14 ст. 92, 129). 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р. 

5. «Основні положення про роль адвокатів» // VIII Конгрес ООН, Нью-

Йорк, серпень 1990 р.   
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6. Закон України № 5076-VI від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

7. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577. 

8. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» // Урядовий 

кур’єр. - 2006. - № 60. - С. 18. 

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіційне 

видання. - К., 2004. 

10. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2-х кн. / За ред. 

доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: 

КНТ, 2007. – Кн.. 1. – 940 с.  

11. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т.Б. 

Вільчик, О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. - 

Х.: Право, 2014. - 392 с.  

12. Рішення Європейського суду з прав людини від 10.12.2015 р. у 

справі «Тихонов проти України» (Заява № 17969/09). 

13. Гончаренко С. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської 

діяльності у контексті прецедентного права Європейського Суду з прав 

людини / С. Гончаренко // Адвокат. 2005. - № 7. - С. 31-47. 

14. Жуковська О.Л. Професійні права адвокатів у контексті 

прецедентної практики Європейського Суду з прав людини / О.Л. Жуковська 

// Адвокат, 2002. - № 5. - С. 54-55. 

15. Святоцька В. Практика Європейського Суду з прав людини у 

діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти / В. Святоцька // Право 

України. - 2011. - № 7. - С. 111-114. 

16. Хотенець В.В. Правовий статус адвоката в Україні: автореферат 

дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / В.В. Хотенець. - Х., 2002. - 19 с.  

17. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: 

Учебное пособие / А.М. Чашин. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 272 с. 

18. Шрамко Ю. Конституційне регулювання інституту безоплатної 

правової допомоги в країнах СНД і Балтії (порівняльний аналіз) / Ю. Шрамко 

// Віче. - 2009. - № 5 (242). - С. 41-43. 

 

ТЕМА 4. Тактика адвокатської діяльності в цивільному  

процесі  

 

Практичне заняття - 2 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- загальні та спеціальні повноваження адвоката як представника у 

цивільному процесі; 

- форма і зміст позовної заяви та порядок передачі її в суд. 
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2. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна  

12 липня минулого року між громадянами Задеринога М.І. і 

Затуливітер А.Г. був укладений договір позики, за умовами якого Задеринога 

М.І. передав Затуливітру А.Г. у борг 50 000 гривень. Останній зобов’язався 

повернути їх рівновеликими частинами у вигляді щомісячних платежів до 12 

грудня, тобто по 10 000 гривень щомісяця.  

Гроші Затуливітру А.Г. були передані у повному обсязі, що 

підтверджується виданою ним розпискою від 12 липня, але в порушення 

умов договору він за півроку жодного платежу не здійснив.  

У зв’язку з цим Задеринога М.І. вирішив звернутися до адвоката А. за 

наданням правової допомоги з метою стягнення боргу із Затуливітра А.Г. у 

судовому порядку.  

Завдання:  

- скласти  позовну заяву про стягнення боргу.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою). За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти здійснювати представництво осіб у 

цивільних справах, напрацювати навички по складанню таких юридичних 

документів, як позовні заяви до суду про стягнення боргу, стягнення 

заподіяної майнової шкоди.  

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. (статті 29, 

59, 62, 63, п.14 ст. 92, 129). 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р. 

5. «Основні положення про роль адвокатів» // VIII Конгрес ООН, Нью-

Йорк, серпень 1990 р.   

6. Закон України № 5076-VI від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. - 

К., 2004. 

8. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2-х кн. / За ред. 

доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: 

КНТ, 2007. – Кн.. 1. – 940 с.  
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9. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т.Б. Вільчик, 

О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. - Х.: Право, 

2014. - 392 с.  

10. Жуковська О.Л. Професійні права адвокатів у контексті 

прецедентної практики Європейського Суду з прав людини / О.Л. Жуковська 

// Адвокат, 2002. - № 5. - С. 54-55. 

 

ТЕМА 5. Організація роботи адвоката в господарському  

процесі 

 

Практичне заняття - 2 год. 

 

План 

1. Обговорення питань: 

- засоби досудового врегулювання господарських спорів; 

- форма і зміст письмової претензії. 

2. Обговорення проектів документів, які необхідно скласти відповідно до 

завдань увідної. 

 

Увідна 

10 квітня 2016 року між фізичною особою-підприємцем Кадишевим 

К.К. (далі - продавець ФОП «Кадишев К.К.») і фізичною особою-

підприємцем Оганесовим О.О. (далі - покупець ФОП «Оганесов О.О.») було 

укладено договір № 17 купівлі-продажу товарів. 

На підставі цього договору 11 квітня 2016 року покупцем Оганесовим 

О.О. зі складу продавця по транспортній накладній № 418 були отримані 

товари на суму 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 

Згідно з умовами договору покупець взяв на себе зобов’язання 

здійснити повну оплату придбаних товарів не пізніше 30 червня 2016 року, а 

в разі прострочення платежу - сплатити продавцю пеню за кожний день 

прострочення в максимальному розмірі, передбаченому законодавством 

України. По закінченню строку платежу 30 червня 2016 року покупець, на 

порушення умов договору та ст. 161 ЦК України, своє грошове зобов’язання 

не виконав. Крім безумовної сплати боргу у вказаній вище сумі, за 

прострочення платежу з 1 по 20 липня 2016 року покупець також повинен 

сплатити продавцю пеню в розмірі 3 000 (три тисячі) гривень. 

У зв’язку з цим Кадишев К.К. вирішив звернутися до адвоката А. за 

наданням правової допомоги для досудового врегулювання і вирішення 

господарського спору.  

Завдання:  

- скласти претензію про стягнення боргу.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби - перелік документів, 

складання яких передбачається програмою.) За результатами проведення 

занять студенти повинні уміти здійснювати представництво осіб у 
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господарських справах, напрацювати навички по складанню таких 

юридичних документів, як претензія, апеляційна скарга на рішення 

господарського суду.    

Рекомендована література до Теми 5:  

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. (статті 29, 

59, 62, 63, п.14 ст. 92, 129). 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р. 

5. «Основні положення про роль адвокатів» // VIII Конгрес ООН, Нью-

Йорк, серпень 1990 р.   

6. Господарський процесуальний кодекс України. - К., 2003. 

7. Закон України № 5076-VI від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

8. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2-х кн. / За ред. 

доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: 

КНТ, 2007. – Кн.. 1. – 940 с.  

9. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т.Б. Вільчик, 

О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. - Х.: Право, 

2014. - 392 с.  

10. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: 

Учебное пособие / А.М. Чашин. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 272 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях  

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


