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Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про
визнання правочинів недійсними»...........................................................................................137
8. Поняття і підстави представництва. Види представництва. Правочини, які може
вчиняти представник. Довіреність...........................................................................................140
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..................................................................................................................................142
10. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Судовий захист
особистих немайнових прав.....................................................................................................144
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»..........................................146
12. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми права власності
в Україні. Підстави набуття та припинення права власності. Набувальна давність.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах
за позовами про захист права приватної власності»..............................................................149
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...........................................................................................152
14. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Припинення права власності на землю. Право власності на житло..................................................................................154
15. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно. Захист речових
прав на чуже майно. Встановлення та зміст сервітуту. Припинення сервітуту...................157
16. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення права інтелектуальної власності. Захист
права інтелектуальної власності...............................................................................................159
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..........................................................................................................161
18. Види забезпечення виконання зобов’язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення зобов’язань......................................................................163
19. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Істотні умови
договору. Порядок розірвання або зміни договору. Правові наслідки розірвання
або зміни договору.....................................................................................................................165
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...........................................................................................................................................167
846

Зміст

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»......................................................................................................170
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........................................174
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ ІV...............................................................177

РОЗДІЛ V.
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
1. Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та по колу осіб. Межі
судового розгляду.......................................................................................................................178
2. Принципи цивільного процесуального права.....................................................................180
3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності.........182
4. Докази та засоби доказування. Обов’язковість доказування. Строки подання
доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення
доказами позовних вимог..........................................................................................................184
5. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.............186
6. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу..............................................188
7. Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат
між сторонами у цивільній справі............................................................................................190
8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення......................................................194
9. Сторони в судовому процесі, їхні права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб. Адвокат як представник у цивільному процесі........................................................196
10. Пред’явлення позову. Зустрічний позов. Підготовка та подання позову. Надання правової допомоги стороні з цих питань адвокатом..........................................................199
11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви...............................201
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........................202
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»...................................................204
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»...........................................................207
15. Наказне провадження. Заява про видачу та скасування судового наказу. Судова
практика......................................................................................................................................211
16. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування та оскарження заочного
рішення.......................................................................................................................................213
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».....................................................................................................................................216
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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 у касаційному порядку».......219
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......................................................................................................222
20. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Надання адвокатом
правової допомоги в таких справах. Судова практика Верховного Суду України
(навести приклади конкретних рішень Верховного Суду України, якими вирішено
питання неоднакового застосування судом (судами) касаційних інстанцій одних
і тих самих норм матеріального права)....................................................................................223
21. Виконання судових рішень. Надання адвокатом правової допомоги сторонам
на цій стадії.................................................................................................................................226
22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.
Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях....................................................229
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ V................................................................231

РОЗДІЛ VI.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
1. Законодавство України про кримінальну відповідальність. Дія кримінального
закону в часі, просторі та по колу осіб....................................................................................232
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....................................................................................234
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»....235
4. Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин. Кримінальна відповідальність співучасників. Добровільна відмова співучасників....238
5. Повторність, сукупність і рецидив злочинів.......................................................................240
6. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона. Захист у таких справах.............................................................................242
7. Звільнення від кримінальної відповідальності та від відбування покарання..................244
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...............................................................................................248
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................................................................252
10. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами
України законодавства у справах про злочини неповнолітніх»............................................254
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11. Злочини проти основ національної безпеки, їх кваліфікуючі ознаки.............................256
12. Умисне вбивство. Погроза вбивством. Постанова Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я
особи».................................................................................................................................... 260
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»...................................................266
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»..................................................................................................270
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»............................................................275
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
злочинною групою. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними
об’єднаннями»............................................................................................................................280
17. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Незаконне заволодіння транспортним
засобом........................................................................................................................................284
18. Хуліганство та його відмінність від злочинів проти здоров’я людини. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про
хуліганство»................................................................................................................................287
19. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання з метою збуту чи незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів і подібні дії, вчинені без мети збуту. Контрабанда
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів................................................................................................289
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...........................................293
21. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою. Незаконне збагачення. Підкуп. Провокація підкупу. Зловживання впливом. Особливості захисту в таких справах..............................................................................298
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......................................................305
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РОЗДІЛ VII.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії в просторі,
часі та за колом осіб. Завдання кримінального провадження................................................312
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................................................................................................314
3. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні.....................317
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.
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