
Тестові питання з „Основ правового консалтингу”. 
1. Найважливішою соціальною функцією правового консалтингу в сфері 

адвокатури є: 

2. Що з наведеного належить до ознак правового консалтингу: 

3. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

не є: 

4. Які з наведених актів не належать до законодавства з правового 

консалтингу: 

5. За загальним правилом договір про надання юридичних послуг є: 

6. Вибір організаційної форми правового консалтингу виконавця клієнтом 

об'єктивно обумовлюється: 

7. Повноваження адвоката як представника в цивільній справі 

підтверджуються: 

8. Адвокат несе відповідальність перед клієнтом за неналежне надання 

юридичної допомоги: 

9. За розголошення конфіденційної інформації не юристом, а його 

технічними працівниками відповідальність перед клієнтом несе: 

10. Розмір компенсації за відрив від звичайних занять стороні в 

адміністративній справі, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є 

суб'єктом владних повноважень, не може перевищувати: 

11. Діяльність особи, пов'язана із наданням нею професійних фахових послуг 

в сфері юриспруденції здійснювана у формі певного процесу, називається: 

12. Що з наведеного належить до ознак правового консалтингу: 

13. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

не є: 

14. Особливості правового консалтингу у сфері адвокатури регулюються: 

15. Чи може бути договір про надання юридичних послуг безоплатним: 

16. Вибір організаційної форми правового консалтингу виконавця клієнтом 

об'єктивно обумовлюється: 



17. Чи можуть бути надані повноваження представникові на представництво 

інтересів клієнта в цивільній справі без подання документів, які 

підтверджують повноваження представника: 

18. Представник у цивільному процесі несе відповідальність перед клієнтом 

за неналежне надання юридичної допомоги: 

19. Юрист несе відповідальність перед клієнтом за розголошення технічними 

працівникам конфіденційної інформації, тому що: 

20. Розмір компенсації за відрив від звичайних занять представнику сторони 

в адміністративній справі, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є 

суб'єктом владних повноважень, не може перевищувати: 

21. Правовим консалтингом називається: 

22. Що з наведеного належить до функцій правового консалтингу: 

23. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

не є: 

24. Особливості правового консалтингу у сфері адвокатури регулюються: 

25. Чи може бути договір про надання юридичних послуг безоплатним: 

26. Вибір організаційної форми правового консалтингу виконавця клієнтом 

об'єктивно обумовлюється: 

27. Повноваження представника фізичної особи - підприємця в цивільній 

справі можуть підтверджуватись: 

28. У якому розмірі підлягають відшкодуванню збитки, завдані виконавцем 

клієнту, якщо договір про надання юридичної допомоги був безоплатним: 

29. Витрати юридичної особи на отримання юридичної допомоги від 

юридичної фірми належать до: 

30. Порядок оплати праці адвокатів з надання правової допомоги в 

кримінальних справах встановлюється: 

31. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

32. Що з наведеного належить до функцій правового консалтингу: 

33. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

не є: 



34. Особливості правового консалтингу у сфері нотаріату регулюються: 

35. Які є вимоги для визначення оплати юридичних послуг, встановлені 

законодавством: 

36. До видів організаційних форм правового консалтингу належать: 

37. Повноваження представника фізичної особи - підприємця в цивільній 

справі можуть підтверджуватись: 

38. У якому розмірі підлягають відшкодуванню збитки, завдані виконавцем 

клієнту, якщо договір про надання юридичної допомоги був безоплатним: 

39. Витрати юридичної особи на отримання юридичної допомоги від 

юридичної фірми належать до: 

40. Порядок оплати праці адвокатів з надання правової допомоги в 

кримінальних справах регулюється: 

41. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

42. Що з наведеного належить до функцій правового консалтингу: 

43. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

є: 

44. Загальні положення щодо здійснення правового консалтингу 

визначаються: 

45. Які є вимоги для визначення оплати юридичних послуг, встановлені 

законодавством: 

46. До видів організаційних форм правового консалтингу належать: 

47. Повноваження представника віком 17 років, який одружений та має 

неповнолітніх дітей, в цивільній справі можуть підтверджуватись: 

48. У якому розмірі підлягають відшкодуванню збитки, завдані виконавцем 

клієнту, якщо договір про надання юридичної допомоги був безоплатним: 

49. Чи може бути вартість юридичних послуг, які надаються одним 

виконавцем нижчою, від вартості аналогічних послуг тому ж клієнту, 

наданих іншим виконавцем: 

50. Звільнення особи від оплати правової допомоги по кримінальній справі у 

зв'язку з малозабезпеченістю здійснюється: 



51. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

52. Що з наведеного належить до функцій правового консалтингу: 

53. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

є: 

54. Загальні положення щодо здійснення правового консалтингу 

визначаються: 

55. Які є вимоги для визначення оплати юридичних послуг, встановлені 

законодавством: 

56. До видів організаційних форм правового консалтингу належать: 

57. Повноваження представника віком 17 років, який одружений та має 

неповнолітніх дітей, в цивільній справі можуть підтверджуватись: 

58. У якому розмірі підлягають відшкодуванню збитки, завдані виконавцем 

клієнту, якщо у договорі про надання юридичної допомоги не було зазначено 

положень щодо оплати: 

59. Граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних 

справ встановлюються: 

60. Звільнення особи від оплати правової допомоги по кримінальній справі у 

зв'язку з малозабезпеченістю здійснюється: 

61. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

62. Що з наведеного не належить до функцій правового консалтингу: 

63. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

є: 

64. Загальні положення щодо здійснення правового консалтингу 

визначаються: 

65. При визначенні обґрунтованого розміру оплати юридичних послуг 

повинні братись до уваги такі фактори: 

66. До видів організаційних форм правового консалтингу належать: 

67. Розподіл праці при здійсненні правового консалтингу обумовлений: 



68. У якому розмірі підлягають відшкодуванню збитки, завдані виконавцем - 

суб'єктом підприємницької діяльності клієнту, якщо у договорі про надання 

юридичної допомоги не було зазначено положень щодо оплати: 

69. Граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом 

адміністративних справ встановлюються: 

70. Звільнення особи від оплати правової допомоги по кримінальній справі у 

зв'язку з малозабезпеченістю здійснюється: 

71. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

72. Що з наведеного не належить до функцій правового консалтингу:  

73. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

є: 

74. Обов'язки юриста по відношенню до конкретного клієнта при здійсненні 

правового консалтингу визначаються: 

75. При визначенні обгрунтованого розміру оплати юридичних послуг 

повинні братись до уваги такі фактори: 

76. До видів організаційних форм правового консалтингу належать: 

77. Розподіл праці при здійсненні правового консалтингу є: 

78. У якому випадку не підлягають відшкодуванню збитки, завдані 

виконавцем - суб'єктом підприємницької діяльності клієнту, якщо у договорі 

про надання юридичної допомоги не було зазначено положень щодо оплати: 

79. Компенсація витрат, пов'язаних з розглядом цивільних справ за рахунок 

держави здійснюється: 

80. Звільнення особи від оплати правової допомоги по кримінальній справі у 

зв'язку з малозабезпеченістю здійснюється: 

81. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

82. Що з наведеного не належить до функцій правового консалтингу: 

83. Метою правового регулювання діяльності у сфері правового консалтингу 

є: 

84. Права клієнта по відношенню до юриста при наданні клієнту юридичних 

послуг визначаються: 



85. При визначенні обгрунтованого розміру оплати юридичних послуг 

повинні братись до уваги такі фактори: 

86. До видів організаційних форм правового консалтингу належать: 

87. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми слід здійснювати 

з врахуванням: 

88. У якому випадку підлягають відшкодуванню збитки, завдані виконавцем 

- суб'єктом підприємницької діяльності клієнту внаслідок непереборної сили: 

89. Компенсація витрат, пов'язаних з розглядом адміністративних справ за 

рахунок держави здійснюється: 

90. Підставою для оплати праці адвоката в кримінальній справі за рахунок 

держави є: 

91. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

92. Що з наведеного не належить до функцій правового консалтингу: 

93. Предметом правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу є: 

94. Законодавством встановлена форма договору про надання правової 

допомоги: 

95. При визначенні обґрунтованого розміру оплати юридичних послуг 

повинні братись до уваги такі фактори: 

96. До видів організаційних форм правового консалтингу не належать: 

97. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми слід здійснювати 

з врахуванням: 

98. Престиж юридичної професії обумовлюють такі чинники: 

99. Компенсація витрат, пов'язаних з розглядом цивільних справ за рахунок 

держави здійснюється у випадку: 

100. Підставою для оплати праці адвоката в кримінальній справі за рахунок 

держави є: 

101. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

102. Завданнями правового консалтингу є: 



103. Предметом правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу є: 

104. У якій формі не може укладатись угода про надання правової допомоги: 

105. При визначенні обґрунтованого розміру оплати юридичних послуг 

повинні братись до уваги такі фактори: 

106. До видів організаційних форм правового консалтингу не належать: 

107. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми слід 

здійснювати з врахуванням: 

108. Які якості потенційних працівників понад усе цінують роботодавці в 

юридичній сфері: 

109. Компенсація витрат, пов'язаних з розглядом адміністративних справ за 

рахунок держави здійснюється у випадку: 

110. Підставою для оплати праці адвоката в кримінальній справі за рахунок 

держави є: 

111. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

112. Завданнями правового консалтингу є: 

113. Предметом правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу є: 

114. Спрощеною письмовою формою угоди про надання правової допомоги 

є: 

115. При визначенні обґрунтованого розміру оплати юридичних послуг 

повинні братись до уваги такі фактори: 

116. До видів організаційних форм правового консалтингу не належать: 

117. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

118. Які умови праці понад усе цікавлять потенційних працівників в 

юридичній сфері: 



119. Підставою для компенсації судових витрат, пов'язаних із розглядом 

цивільної справи є: 

120. Довідку-розрахунок складає: 

121. Що з наведеного не охоплюється поняттям правового консалтингу: 

122. Завданнями правового консалтингу є: 

123. Предметом правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу є: 

124. Угода про надання правової допомоги може укладатись у спрощеній 

письмовій формі: 

125. При визначенні обгрунтованого розміру оплати юридичних послуг 

повинні братись до уваги такі фактори: 

126. До видів організаційних форм правового консалтингу не належать: 

127. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

128. При наймі на роботу юриста роботодавець повинен прагнути 

забезпечити: 

129. Підставою для компенсації судових витрат, пов'язаних із розглядом 

адміністративної справи є: 

130. Оплата праці адвокатів здійснюється за рахунок: 

131. Що з наведеного охоплюється поняттям правового консалтингу: 

132. Завданнями правового консалтингу є: 

133. Предметом правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу є: 

134. Угода про надання правової допомоги може укладатись у спрощеній 

письмовій формі: 

135. При визначенні обґрунтованого розміру оплати юридичних послуг 

повинні братись до уваги такі фактори: 

136. Повноваження захисника на участь у справі стверджуються: 



137. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

138. При наймі на роботу юриста роботодавець повинен прагнути 

забезпечити: 

139. Компенсація судових витрат по цивільним справам особам, які їх 

зазнали, здійснюється шляхом: 

140. Оплата праці адвокатів за рахунок держави здійснюється в розмірі: 

141. Основна мета правового консалтингу це: 

142. Завданнями правового консалтингу є: 

143. Предметом правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу є: 

144. Угода про надання правової допомоги може укладатись у спрощеній 

письмовій формі: 

145. При визначенні обгрунтованого розміру оплати юридичних послуг не 

повинні братись до уваги такі фактори: 

146. Повноваження адвоката який є членом адвокатського об'єднання на 

участь у справі в якості захисника стверджується: 

147. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

148. Зацікавленість працівника юридичної фірми у довготривалій співпраці 

забезпечується: 

149. Компенсація судових витрат по адміністративним справам особам, які їх 

зазнали, здійснюється шляхом: 

150. Оплата праці адвокатів за рахунок держави здійснюється в розмірі: 

151. Метою правового консалтингу є: 

152. Завданнями правового консалтингу є: 

153. Предметом правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу є: 



154. Угода про надання правової допомоги може укладатись у спрощеній 

письмовій формі: 

155. При визначенні обґрунтованого розміру оплати юридичних послуг не 

повинні братись до уваги такі фактори: 

156. Повноваження адвоката який є членом адвокатського об'єднання на 

участь у справі в якості захисника стверджується: 

157. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми не слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

158. Зацікавленість працівника юридичної фірми у довготривалій співпраці 

забезпечується: 

159. Витрати, пов'язані з правовою допомогою стороні у цивільній справі, 

якщо компенсація сплачується іншою стороною, відшкодовуються в розмірі: 

160. Якщо адвокат був зайнятий у справі неповний робочий день, то: 

161. Метою правового консалтингу є: 

162. До завдань правового консалтингу не належить: 

163. Не належать до предмету правового регулювання відносин у сфері 

правового консалтингу: 

164. Угода про надання правової допомоги може укладатись у спрощеній 

письмовій формі: 

165. При визначенні обґрунтованого розміру оплати юридичних послуг не 

повинні братись до уваги такі фактори: 

166. Повноваження адвоката який є членом адвокатського об'єднання на 

участь у справі в якості захисника стверджується: 

167. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми не слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

168. Зацікавленість працівника юридичної фірми у довготривалій співпраці 

забезпечується: 

169. Витрати, пов'язані з правовою допомогою стороні в адміністративній 

справі, якщо компенсація сплачується суб'єктом владних повноважень, 

відшкодовуються в розмірі: 



170. Дотримання стадій правового консалтингу забезпечує: 

171. Метою проведення консалтингу є: 

172. До завдань правового консалтингу не належить: 

173. Не належать до предмету правового регулювання відносин у сфері 

правового консалтингу: 

174. Якщо укладення договору між юристом та клієнтом підтверджується 

записом у рядку відомості, між сторонами: 

175. При визначенні обгрунтованого розміру оплати юридичних послуг не 

повинні братись до уваги такі фактори: 

176. Повноваження адвоката який є членом адвокатського об'єднання на 

участь у справі в якості захисника підтверджується: 

177. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми не слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

178. Характерною рисою професійного світогляду юриста є: 

179. Витрати, пов'язані з правовою допомогою стороні у цивільній справі, 

якщо компенсація сплачується за рахунок держави, відшкодовуються в 

розмірі: 

180. Дотримання стадій правового консалтингу забезпечує: 

181. Не є метою правового консалтингу: 

182. До завдань правового консалтингу не належить: 

183. Не належать до предмету правового регулювання відносин у сфері 

правового консалтингу: 

184. Що з наведеного не належить до істотних умов договору про надання 

правової допомоги: 

185. При визначенні обґрунтованого розміру оплати юридичних послуг не 

повинні братись до уваги такі фактори: 

186. Повноваження адвоката який не є членом адвокатського об'єднання на 

участь у справі в якості захисника стверджується: 



187. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми не слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

188. Консультація з правових питань не може надаватись: 

189. Витрати, пов'язані з правовою допомогою стороні в адміністративній 

справі, якщо компенсація сплачується за рахунок держави, відшкодовуються 

в розмірі: 

190. Здійснення правового консалтингу починається з: 

191. Не є метою правового консалтингу: 

192. До завдань правового консалтингу не належить: 

193. Не належать до предмету правового регулювання відносин у сфері 

правового консалтингу: 

194. Що з наведеного не належить до істотних умов договору про надання 

правової допомоги: 

195. При визначенні обгрунтованого розміру оплати юридичних послуг не 

повинні братись до уваги такі фактори: 

196. Повноваження адвоката який не є членом адвокатського об'єднання на 

участь у справі в якості захисника стверджується: 

197. Розподіл обов'язків між працівниками юридичної фірми не слід 

здійснювати з врахуванням принципу: 

198. При наданні юридичних послуг забороняється: 

199. Загальний розмір компенсації в цивільній справі стороні, на користь якої 

ухвалено судове рішення, за втрачений заробіток не може перевищувати: 

200. При наданні юридичної консультації з конкретного питання, після 

визначення істотних фактів фабули справи необхідно: 

201. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

202. До принципів правового консалтингу не належать: 

203. Не належать до предмету правового регулювання відносин у сфері 

правового консалтингу: 



204. Що з наведеного не належить до істотних умов договору про надання 

правової допомоги: 

205. Вибір організаційної форми правового консалтингу виконавцем 

об'єктивно обумовлюється: 

206. Які з наведених актів не належать до законодавства з правового 

консалтингу: 

207. Фактичні видатки, пов'язані із наданням юридичних послуг, понесені 

виконавцем: 

208. Повноваження адвоката який не є членом адвокатського об'єднання на 

участь у справі в якості захисника стверджується: 

209. Управління правовим консалтингом являє собою: 

210. При наданні юридичних послуг забороняється: 

211. Загальний розмір компенсації в цивільній справі представнику сторони, 

на користь якої ухвалено судове рішення, за втрачений заробіток не може 

перевищувати: 

212. При наданні юридичної консультації з конкретного питання, після 

з'ясування кола та місця знаходження доказів, які підтверджують істотні 

факти, необхідно: 

213. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

214. До принципів правового консалтингу не належать: 

215. Методами правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу є: 

216. Що з наведеного не належить до істотних умов договору про надання 

правової допомоги: 

217. Фактичні видатки, пов'язані із наданням юридичних послуг, понесені 

виконавцем: 

218. Повноваження фахівця у галузі права на участь у справі в якості 

захисника стверджується: 

219. Безпосередньою метою управління правовим консалтингом є: 

220. При наданні юридичних послуг інтереси клієнта для виконавця є: 



221. Загальний розмір компенсації в цивільній справі свідку за втрачений 

заробіток не може перевищувати: 

222. При наданні юридичної консультації з конкретного питання, після 

з'ясування кола та місця знаходження тих доказів, які потрібні додатково, 

необхідно: 

223. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

224. До принципів правового консалтингу не належать: 

225. До методів правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу належать: 

226. Договір про надання правової допомоги не може містити умов: 

227. У випадку перевищення виконавцем попередньо погодженого 

сторонами розміру фактичних витрат по договору про надання юридичних 

послуг, такі витрати, понесені виконавцем: 

228. Повноваження фахівця у галузі права на участь у справі в якості 

захисника стверджується: 

229. Управління правовим консалтингом здійснюється: 

230. У випадку звернення до виконавця клієнта, інтереси якого можуть стати 

суперечливими по відношенню до інтересів іншого клієнта цього ж 

виконавця, виконавець повинен: 

231. Загальний розмір компенсації в цивільній справі експерту та спеціалісту 

за втрачений заробіток не може перевищувати: 

232. При наданні юридичної консультації з конкретного питання, зібравши 

весь необхідний доказовий матеріал, необхідно: 

233. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

234. До принципів правового консалтингу не належать: 

235. До методів правового регулювання відносин у сфері правового 

консалтингу належать: 

236. Договір про надання правової допомоги не може містити умов: 



237. У випадку перевищення виконавцем попередньо погодженого 

сторонами розміру фактичних витрат по договору про надання юридичних 

послуг, такі витрати, понесені виконавцем: 

238. Повноваження фахівця у галузі права на участь у справі в якості 

захисника стверджується: 

239. Нормативне забезпечення внутрішньої організації здійснення правового 

консалтингу здійснюється: 

240. У випадку представництва виконавцем інтересів двох клієнтів, інтереси 

яких у процесі надання юридичних послуг виявились суперечливими, 

виконавець повинен: 

241. Загальний розмір компенсації в адміністративній справі стороні, на 

користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних 

повноважень, за втрачений заробіток не може перевищувати: 

242. При наданні юридичної консультації з конкретного питання, 

визначивши обставини, які підтверджені зібраними доказами, необхідно: 

243. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

244. До принципів правового консалтингу не належать: 

245. Сукупність нормативно-правових актів, норми яких регулюють 

відносини у сфері правового консалтингу, називається: 

246. Договір про надання правової допомоги може містити умови: 

247. У випадку необхідності перевищення виконавцем попередньо 

погодженого сторонами розміру фактичних витрат по договору про надання 

юридичних послуг та відмові клієнта їх оплачувати у більшому, ніж було 

погоджено, розмірі: 

248. Повноваження фахівця у галузі права на участь у справі в якості 

захисника стверджується: 

249. Нормативне забезпечення внутрішньої організації здійснення правового 

консалтингу здійснюється: 

250. Виконавець зобов'язаний не розголошувати конфіденційну інформацію: 



251. Загальний розмір компенсації в адміністративній справі стороні, на 

користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних 

повноважень, за втрачений заробіток не може перевищувати: 

252. При наданні юридичної консультації з конкретного питання, вибравши 

норму права, яка регулює відповідні суспільні відносини, необхідно: 

253. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

254. До принципів правового консалтингу належать: 

255. Система консалтингового законодавства це: 

256. Договір про надання правової допомоги може містити умови: 

257. Вибір організаційної форми правового консалтингу виконавцем 

об'єктивно обумовлюється: 

258. Повноваження законних представників в адміністративних справах 

підтверджуються: 

259. Основним методом управління в сфері правового консалтингу є: 

260. Виконавець вправі розголосити конфіденційну інформацію: 

261. Загальний розмір компенсації в адміністративній справі представнику 

сторони, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом 

владних повноважень, за втрачений заробіток не може перевищувати: 

262. При наданні юридичної консультації з конкретного питання, з'ясувавши 

обставини, якими опонент може спростовувати позицію клієнта, необхідно: 

263. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

264. До принципів правового консалтингу належать: 

265. Правила адвокатської етики схвалені: 

266. Договір про надання правової допомоги може містити умови: 

267. Вибір організаційної форми правового консалтингу виконавцем 

об'єктивно обумовлюється: 

268. Повноваження законних представників в адміністративних справах 

підтверджуються: 

269. Виконавець - працівник юридичної фірми несе відповідальність перед 

фірмою за неправильне надання юридичної консультації клієнту: 



270. Виконавець вправі розголосити конфіденційну інформацію: 

271. Розмір компенсації за відрив від звичайних занять стороні у цивільній 

справі, на користь якої ухвалено судове рішення не може перевищувати: 

272. Перевага колективних рішень при здійсненні правового консалтингу 

полягає в: 

273. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

274. До принципів правового консалтингу належать: 

275. Які з наведених актів не належать до законодавства з правового 

консалтингу: 

276. Договір про надання правової допомоги може містити умови: 

277. Вибір організаційної форми правового консалтингу виконавцем 

об'єктивно обумовлюється: 

278. Повноваження представників в адміністративних справах 

підтверджуються: 

279. Виконавець - працівник юридичної фірми несе відповідальність перед 

фірмою за неналежне надання юридичних послуг клієнту: 

280. У випадку отримання доступу сторонніх осіб до документів виконавця, 

які становлять конфіденційну інформацію, виконавець несе відповідальність 

перед клієнтом: 

281. Розмір компенсації за відрив від звичайних занять представнику сторони 

у цивільній справі, на користь якої ухвалено судове рішення не може 

перевищувати: 

282. Потреба у прийнятті колективних рішень з правових питань обумовлена: 

283. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

284. До принципів правового консалтингу належать: 

285. Договір про надання правової допомоги може містити умови: 

286. Повноваження представників в адміністративних справах 

підтверджуються: 



287. Юридична фірма несе відповідальність перед клієнтом за неналежне 

надання юридичної допомоги: 

288. У випадку отримання доступу сторонніх осіб до документів виконавця, 

які становлять конфіденційну інформацію, виконавець не несе 

відповідальність перед клієнтом: 

289. Розмір компенсації за відрив від звичайних занять свідку у цивільній 

справі не може перевищувати: 

290. У випадку колективного прийняття рішень з правових питань: 

291. Що з наведеного не належить до ознак правового консалтингу: 

292. До принципів правового консалтингу належать: 

293. Які з наведених актів не належать до законодавства з правового 

консалтингу: 

294. Договір про надання правової допомоги може містити умови: 

295. Вибір організаційної форми правового консалтингу виконавцем 

об'єктивно обумовлюється: 

296.Повноваження представників в цивільних справах підтверджуються: 

297. Фізична особа - підприємець, який надає юридичні послуги, несе 

відповідальність перед клієнтом за неналежне надання юридичної допомоги: 

298. Якщо виконавцем було вжито заходів, які б розумно виключали доступ 

до документів сторонніх осіб, однак, така інформація тим не менш стала 

відома стороннім особам виконавець: 

299. Розмір компенсації за відрив від звичайних занять спеціалісту у 

цивільній справі не може перевищувати: 

300. У випадку колективного прийняття рішень з правових питань: 

 

 


