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«АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ» 
 

 

Курс: VІ 

 

Спеціальність: Право. 

 

Форма проведення: онлайн тестування  

Тести розміщені в ЕНК «Адвокатська діяльність у сфері 

прав людини» в рубриці «ЕКЗАМЕН» за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=13949 

 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв). 

 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

По одному балу за кожну правильну відповідь 

на тестові питання. 

 

Критерії оцінювання: 

 

Кількість 

балів 
Значення оцінки 

37-40 

балів 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал 

на високому рівні 

36-26 

балів 

Студент володіє теоретичним матеріалом та володіє матеріалом на 

достатньому рівні. 

25-15 

балів 

Студент володіє теоретичним матеріалом на із достатньому рівні, 

необхідний для подальшого навчання або професійної діяльності. 

14-1 

балів 

Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на 

низькому рівні. 
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Перелік питань до екзамену: 

  

Адвокатська діяльність у кримінальних справах 

1. Проаналізуйте принципи та засади здійснення адвокатської діяльності.  

2. Охарактеризуйте проведення співбесіди з громадянами. 

3. Визначте стадії співбесіди адвоката з клієнтом. 

4. Охарактеризуйте процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному 

провадженні. 

5. Розкрийте види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. 

6. Розкрийте загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. 

7. Розкрийте порядок залучення захисника та підтвердження його повноважень 

на участь у кримінальному провадженні. 

8. Розкрийте випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному 

провадженні. 

9. Охарактеризуйте відмову від захисника і його заміну у кримінальному 

провадженні. 

10. Охарактеризуйте участь адвоката на стадії досудового розслідування, його 

права та обов’язки. 

11. Охарактеризуйте участь адвоката у слідчих (розшукових) діях. 

12. Розкрийте суть, методику, значення та тактику участі адвоката в 

процесуальних діях на стадії досудового розслідування 

13.  Охарактеризуйте клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. 

14. Охарактеризуйте оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності 

слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування. 

15. Охарактеризуйте оскарження адвокатом ухвал слідчого судді під час 

досудового розслідування 

16.  Охарактеризуйте обов’язок доказування. Обставини, що підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні. 

17. Розкрийте права адвоката щодо збирання доказів. Оцінка доказів. 

18.  Охарактеризуйте участь адвоката в підготовчому провадженні та судовому 

розгляді. Його права та обов’язки. Межі та процедура судового розгляду. 

19. Охарактеризуйте участь адвоката у судових дебатах. 

Промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення. 

 

Адвокатська діяльність у цивільних справах 

1. Охарактеризуйте зміст процесуальних правовідносин, що виникають при 

процесуальному представництві. 

2. Проаналізуйте види представництва в цивільному процесі. 

3. Проаналізуйте правовий статус представника у цивільному процесі. 

4. Проаналізуйте права та обов'язки представника у цивільному процесі 

5. Проаналізуйте правові підстави участі представника у цивільному процесі. 

6. Проаналізуйте адвокатську діяльність щодо супроводження цивільних справ. 

7. Проаналізуйте процесуальний статус адвоката при розгляді справи в суді 

апеляційної інстанції 

8. Охарактеризуйте особливості діяльності адвоката на різних стадіях цивільного 

процесу. 
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9. Охарактеризуйте особливості вирішення цивільних спорів щодо 

виконання договірних та позадоговірних зобов’язань, визнання договорів 

недійсними або дійсними. 

10. Охарактеризуйте особливості розгляду цивільних спорів щодо шлюбно-

сімейних відносин. 

11. Проаналізуйте підготовку адвокатом заперечень проти позову. 

12. Проаналізуйте алгоритм дій адвоката з підготовки і скерування позовної 

заяви до суду у цивільному процесі. 

13. Розкрийте підготовку адвокатом доказової бази у цивільному процесі. 

14. Проаналізуйте участь адвоката у дебатах у цивільному процесі. 

15. Охарактеризуйте оформлення повноважень адвоката в цивільному процесі 

16. Охарактеризуйте процесуальний статус адвоката на стадії виконання 

рішення суду. 

17. Проаналізуйте процесуальний статус адвоката при розгляді справи в суді 

касаційної інстанції. 

18. Розкрийте основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі. 

19. Зміст і форма позовної заяви. Підготовка адвоката до складання позовної 

заяви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор                                                                                  Ж.В.  Удовенко  

 

 

 

Завідувач кафедри публічного  

та приватного права                                                                     Л.В. Орел  
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