
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗАЛІКУ 
1. Предмет, система і нормативно-правові джерела навчальної дисципліни «Адвокатура 

України». 

2. Історичні аспекти становлення адвокатури та адвокатської діяльності. 

3. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури та 

адвокатської діяльності. 

4. Адвокатура Греції та Риму. 

5. Організація адвокатури за Литовськими статутами. 

6. Впорядкування адвокатської професії у «Правах, по которым судится малороссийский 

народ». 

7. Адвокатура у період судової реформи 1864 р. 

8. Розвиток адвокатури в радянський період. 

9. Розвиток демократичних засад організації адвокатури та адвокатської діяльності в 

Україні. 

10. Адвокатура та адвокатська діяльність в контексті Конституції України, 

Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та інших нормативно-правових документів. 
11. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.  

12. Верховенство права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, 

незалежності та самоврядності, як принципів організації та діяльності адвокатури. 
13. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в 

Україні. 

14. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально. 

15. Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської діяльності. 

16. Законодавче врегулювання та практика діяльності адвокатських об’єднань в Україні. 

17. Створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.  

18. Види адвокатської діяльності. 

19. Професійні права та обов’язки адвоката. 

20. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення. 
21. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

22. Особливості статусу адвоката іноземної держави. 

23. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. 

24. Засади та завдання адвокатського самоврядування. 

25. Національна асоціація адвокатів України. 

26. Організаційні форми адвокатського самоврядування. 

27. Конференція адвокатів регіону. 

28. Рада адвокатів регіону. 

29. Склад та повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

30. Ревізійна комісія адвокатів регіону. 

31. Склад та повноваження Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

32. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. 

33. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката. 

34. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката. 

35. Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі. 

36. Оскарження рішення у дисциплінарній справі. 

37. Вища ревізійна комісія адвокатури. 

38. З’їзд адвокатів України: структура та функції. 

39. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України.  

40. Повноваження голови Ради адвокатів України. 

41. Обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування.  

42. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування. 

43. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури. 

44. Поняття та характеристика основних принципів адвокатської етики. 

45. Принцип конфіденційності у діяльності адвоката. 

46. Етичні аспекти відносин між адвокатами, а також майнові особливості 



відносин між адвокатами при рекомендації клієнта. 

47. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення дотримання 

правил адвокатської етики. 

48. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування. 

49. Розірвання угоди про надання правової допомоги. 

50. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу. 

51. Етичні засади відносин адвоката з судом. 

52. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та 

публіцистичній діяльності адвоката. 

53. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики. 
54. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції. 

55. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним 

кодексом України. 

56. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. 

57. Обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді. 

58. Надання правової допомоги свідку. 

59. Представництво в кримінальному процесі. 

60. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. 

 


