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№ п/п
Тема лекцій
Кількість годин
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Історія адвокатури України.
1
2.
Закон України про адвокатуру.
2
3.
Адвокат в Кримінальному Судочинстві.
2
4.
Адвокат в цивільному судочинстві.
1
Всього
6

          Мета вивчення дисципліни: формування у студентів сучасного погляду на професію адвоката і її місце у забезпеченні прав та охоронюваних законом інтересів громадян і юридичних осіб; її значення та роль у побудові демократичної і правової держави: вироблення свідомого і відповідального ставлення до майбутньої професії; засвоєння принципів та організаційних форм діяльності адвокатури та гарантій  адвокатської діяльності.
	Місце дисципліни у навчальному плані: даний спецкурс має особистий матеріал та в тій чи іншій мірі спирається на всі юридичні дисципліни (галузі права), тому з вивченням даної дисципліни студент робить перший крок до професійного переосмислення  вже набутих знань і отримує можливість під час вивчення наступних дисциплін розглядати їх під кутом зору майбутньої професії адвоката.
	Анотація змісту, основні розділи дисципліни:
	Структура дисципліни складається з вступу та основних розділів: Історія адвокатури в Україні; Закон України “Про адвокатуру”; адвокат у цивільному судочинстві; Адвокат у кримінальному судочинстві; Адвокат у адміністративному провадженні; Участь адвоката в арбітражному процесі; Адвокат у стадіях перегляду судових вироків, рішень, ухвал, постанов; Сучасні системи адвокатури.
	Студенти повинні:
	Знати:
-	історичний шлях розвитку адвокатури в Україні;
-	поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури в Україні; 
-	види адвокатської діяльності;
-	вимоги, що пред'являються до адвоката;
-	професійні права та обов'язки адвоката у різних галузях права.
      Уміти: 
-	аналізувати нормативні акти;
-	побудувати захист в кримінальній або представництво у цивільній справі;
-	орієнтуватись у різних галузях права; 
-	складати процесуальні документи;
-	сприймати інформацію як письмову, так і усну.
 	Форми підсумкового контролю знань студентів: залік.

ТЕМА 1. Історія адвокатури України

	Виникнення адвокатської професії в Україні.
	Формування професійної адвокатури в Україні XIV – XVI століття. Судовий захист за Литовськими Статутами.
	Становлення адвокатської професії. Регулювання діяльності адвоката в проекті Кодексу “Права, по которым судится малороссийский народ”.
	Запровадження адвокатури як самостійного правового інституту за судовою реформою 1864 року. Організація присяжної адвокатури за “Судовими статутами”.
	Рада присяжних повірених. Права, обов'язки та відповідальність присяжного повіреного.
	Приватний повірений. Особливості його правового статусу.
	Судовий захист у перші роки радянської влади в Україні (1918–1922рр.). Організація захисту за тимчасовим положенням про народні суди і революційні трибунали УРСР (1919р.).
	Правове оформлення інституту адвокатури за положенням про адвокатуру УРСР (1922р.).
	Колегії захисників у кримінальних і цивільних справах, їх організаційна побудова та вдосконалення у період проведення судової реформи (1922, 1924рр.). Умови і порядок прийому до колегії захисників.
	Запровадження інституту стажистів і практикантів (1927р).
	Перехід на колективні форми праці захисників, скасування приватної адвокатської практики (1929р).
	Оплата праці адвокатів.
	Структура, завдання та порядок діяльності адвокатури у 30 - 40 роках.
	Положення про адвокатуру УРСР 1962р.
	Деякі історичні події, які мали істотний вплив на формування адвокатури (70 – 90 роки).

ТЕМА 2. Закон України “Про адвокатуру”

	Поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України.
	Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.
	Види адвокатської діяльності.
	Вимоги, що пред'являються до адвоката та його помічника.
	Професійні права та обов'язки адвоката.
	Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.
	Дисциплінарна відповідальність адвоката.
	Гарантії адвокатської діяльності.
	Оплата праці адвоката.

ТЕМА 3. Адвокат у цивільному судочинстві

	Правові підстави представництва адвокатом у цивільному процесі.
	Методика розробки адвокатом правової позиції по справі.
	Складання адвокатом процесуальних документів.
	Права та обов'язки представника в стадії підготовки справи.
	Права та обов'язки представника під час судового розгляду.
	Представництво в стадії судового виконання.

ТЕМА 4. Адвокат у кримінальному судочинстві

	Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом.
	Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі.
	Права та обов'язки захисника.
	Значення участі захисника на попередньому слідстві та в суді.
	Відмова підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від захисника.
	Правова позиція захисника. Колізія позицій захисника і підзахисного.
	Юридичний зміст принципу презумпції невинуватості.
	Обов'язок доказування.
	Показання підозрюваного та обвинуваченого.
	Захист прав підозрюваного.
	Захист прав обвинуваченого.
	Представник потерпілого у кримінальному процесі.
	Захист у суді першої інстанції.
	Особливості захисту в окремих категоріях справ.

ТЕМА 5. Адвокат у адміністративному провадженні

	Значення участі адвоката у адміністративному провадженні.
	Підстави участі адвоката у адміністративному провадженні.
	Засоби захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб у адміністративному провадженні.

ТЕМА 6. Участь адвоката в арбітражному процесі. Адвокат-юрисконсульт.

	Значення участі адвоката в арбітражному процесі.
	Підстави участі адвоката в арбітражному процесі.
	Юридичне обслуговування адвокатом установ, підприємств та організацій. Права і обов'язки адвоката-юрисконсульта. Консультаційна робота на виробництві.

ТЕМА 7. Адвокат у стадіях перегляду судових вироків, рішень, ухвал, постанов.

Касаційне оскарження вироку. Підготовка і складання касаційної скарги адвокатом, який брав участь у суді першої інстанції. 
Участь адвоката у касаційному оскарженні, якщо він не брав участь у судовому розгляді справи по першій інстанції.
Форма і зміст касаційної скарги, методика її складання. Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги.
Участь адвоката у розгляді справи судом  касаційної інстанції. Методика викладення доводів касаційної скарги. Подання додаткових матеріалів.
Складання і подання скарг у порядку наглядного провадження а також про перегляд справ за нововиявленими обставинами.

ТЕМА 8. Сучасні системи адвокатури

Адвокатура Німеччини.
Адвокатура Франції.
Адвокатура Англії.
Адвокатура США.
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	6. Приватний повірений. Особливості його правового статусу.
	7. Судовий захист у перші роки радянської влади в Україні (1918–1922рр.). Організація захисту за тимчасовим положенням про народні суди і революційні трибунали УРСР (1919р.).
	8. Правове оформлення інституту адвокатури за положенням про адвокатуру УРСР (1922р.).
	9. Колегії захисників у кримінальних і цивільних справах, їх організаційна побудова та вдосконалення у період проведення судової реформи (1922, 1924рр.). Умови і порядок прийому до колегії захисників.
	10. Запровадження інституту стажистів і практикантів (1927р).
	11. Перехід на колективні форми праці захисників, скасування приватної адвокатської практики (1929р).
	12. Структура, завдання та порядок діяльності адвокатури у 30 -40 роках.
	13. Положення про адвокатуру УРСР 1962р.
	14. Поняття адвокатури України за Законом України “Про адвокатуру”, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України.
	15. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.
	16. Види адвокатської діяльності.
	17. Вимоги, що пред'являються до адвоката та його помічника.
	18. Професійні права адвоката за Законом України “Про адвокатуру”.
	19. Професійні обов'язки адвоката за Законом України “Про адвокатуру”. 
           20. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.
	21. Дисциплінарна відповідальність адвоката.
	22. Гарантії адвокатської діяльності.
	23. Оплата праці адвоката.
	24. Правові підстави представництва адвокатом у цивільному процесі.
	25. Методика розробки адвокатом правової позиції по справі.
	26. Складання адвокатом процесуальних документів.
	27. Права та обов'язки представника в стадії підготовки цивільної справи.
	28. Права та обов'язки представника під час судового розгляду цивільної справи.
	29. Загальні правила, які має застосовувати представник при допиті свідків, сторін та третіх  осіб.
	30. Представництво в стадії судового виконання судового рішення.
	31. Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом.
	32. Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі.
	33. Права та обов'язки захисника.
	34. Значення участі захисника на попередньому слідстві та в суді.
	35. Відмова підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від захисника.
	36. Правова позиція захисника в кримінальній справі.
	37.  Колізія позицій захисника і підзахисного.
	38. Юридичний зміст принципу презумпції невинуватості.
	39. Обов'язок доказування.
	40. Показання підозрюваного та обвинуваченого.
	41. Захист прав підозрюваного.
	42. Захист прав обвинуваченого.
	43. Представник потерпілого у кримінальному процесі.
	44. Захист у суді першої інстанції.
	45. Особливості захисту в окремих категоріях справ.
	46. Значення участі адвоката у адміністративному провадженні.
	47. Підстави участі адвоката у адміністративному провадженні.
	48. Засоби захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб у адміністративному провадженні.
	49. Значення участі адвоката в арбітражному процесі.
	50. Підстави участі адвоката в арбітражному процесі.
	51. Юридичне обслуговування адвокатом установ, підприємств та організацій.
 	52. Права і обов'язки адвоката-юрисконсульта. 
	53. Консультаційна робота.  
54. Касаційне оскарження вироку. Підготовка і складання касаційної скарги адвокатом, який брав участь у суді першої інстанції. Участь адвоката, який не брав участь у суді першої інстанції у касаційному оскарженні. 
55. Форма і зміст касаційної скарги, методика її складання. Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги.
56. Участь адвоката у розгляді справи судом  касаційної інстанції. Методика викладення доводів касаційної скарги. Подання додаткових матеріалів.
57. Складання і подання скарг у порядку наглядного провадження, а також про перегляд справ за нововиявленими обставинами.
58. Відмінні особливості діяльності адвокатури Німеччини від адвокатури України.
59. Відмінні особливості діяльності адвокатури Франції від адвокатури України.
60. Відмінні особливості діяльності адвокатури Англії від адвокатури України.
61. Відмінні особливості діяльності адвокатури США від адвокатури України.
	Примітка: при складанні заліку обов'язковим є вирішення ситуаційних задач, які є додатком до кожного білету.


