
Перелік питань до заліку з дисципліни «Адвокатура України» 

 

1. Предмет, система та завдання дисципліни „Адвокатура України”. 

2. Роль адвокатури і адвоката в реалізації права на захист від 
обвинувачення та надання правової допомоги (ст. 59 Конституції України). 

3. Взаємозв’язок „Адвокатури України” з іншими дисциплінами. 

4. Коло осіб, які допускаються в якості захисника у кримінальній справі. 

5. Поняття, правова природа і соціальна роль інституту адвокатури. 
6. Обставини, що виключають участь захисника у кримінальній справі. 

7. Поняття, ознаки та зміст адвокатської діяльності. 

8. Обов’язкова участь захисника у кримінальній справі. 
9. Нормативно-правове регулювання адвокатури в Україні. 

10. Допуск адвоката – захисника до участі у кримінальній справі. 

11. Принципи діяльності адвокатури України. 

12. Відмова обвинуваченого від захисника. Відвід захисника. 
13. Законодавче визначення адвокатури України. Вимоги до особи, яка має 

намір займатися адвокатською діяльністю. 

14. Права та обов’язки захисника при участі на досудовому слідстві. 
15. Організаційні форми діяльності адвокатури в Україні. Види 

адвокатської діяльності. 

16. Захисник у судовому розгляді кримінальної справи. 

17. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікаційно-
дисциплінарні комісії адвокатури: склад та повноваження. 

18. Захисник при оскарженні судових рішень. 

19. Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської 
діяльності. 

20. Права та обов’язки захисника у кримінальному судочинстві.  

21. Оплата праці та оподаткування адвоката. Вимоги до помічника 

адвоката, його статус. 
22. Адвокат як представник потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача. 

23. Соціальні права адвоката. Спілки та асоціації адвокатів. 
24. Участь адвоката у доказуванні. Способи збирання матеріалів, які 

можуть бути доказами.  

25. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

26. Особливості захисту неповнолітніх осіб. 
27. Поняття та нормативне закріплення професійної етики адвоката. 

28. Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного 

відповідача.  

29. Принципи адвокатської етики. 
30. Місце і роль адвоката у захисті бізнесу і підприємництва. 

31. Адвокатська таємниця: поняття, значення та правове закріплення. 

32. Участь адвоката у цивільному, господарському судочинстві та у 
справах про адміністративні правопорушення. 

33. Поняття конфлікту інтересів та правила його вирішення. 



34. Запрошення, призначення, заміна, відмова обвинуваченого від 

захисника. 

35. Види адвокатської діяльності. 

36. Допуск адвоката-захисника до участі у кримінальній справі. 
37. Співвідношення договірного характеру взаємовідносин між адвокатом 

і довірителем та адвокатської етики. 

38. Запрошення, призначення, заміна, відмова обвинуваченого від 

захисника. 
39. Гарантії адвокатської діяльності. 

40. Допуск адвоката-захисника до участі у кримінальній справі. 

41. Проблеми реформування адвокатури в Україні. 
42. Проблеми адвокатської етики на сучасному етапі розвитку 

громадянського суспільства 

43. Адвокатура Стародавньої Греції. 

44. Етичні правила поведінки адвоката у різних сферах діяльності. 
45. Адвокатура Стародавнього Риму. 

46. Помічник адвоката. 

47. Англо-французька і германська системи адвокатури. 
48. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

49. Формування адвокатури з часів феодального суспільства до 1917 року 

на Українській землі. 

50. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.  
51. Участь адвоката у доказуванні. Способи збирання матеріалів, які 

можуть бути доказами. 

52. Загальна характеристика організаційних форм діяльності адвокатури.  
53. Адвокатура України після 1917 року. 

54. Поняття і склад Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

55. Соціальні передумови появи захисту і представництва. 
56. Вимоги, що пред’являються до осіб, які мають намір займатися 

адвокатською діяльністю. Порядок їх прийняття до адвокатури. 

57. Загальна характеристика “Правил адвокатської етики”. 
58. Діяльність адвоката-представника у суді першої інстанції (у цивільних 

та господарських спорах). 

59. Адвокатські спілки та асоціації: поняття та правовий статус.  

60. Діяльність адвоката-представника на досудовій стадії, консультація, 
прийняття доручень (у цивільних та господарських спорах).  
 


