ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАВНИКА
1. Мораль існує з моменту виникнення (чого?)
2. Ще в четвертому столітті до нашої ери Аристотель назвав словом «етичний»
ряд людських чеснот і створив новий іменник етика, що означало наука, яка
вивчає
3. Всі дії кваліфікованих юристів є справедливими і ніколи
4. Юристи ніколи не приймають рішення виходячи з власних
5. Поняття моральний (від лат. Mores - звичаї) сформував та ввів у науковий обіг
римський оратор, письменник і мислитель
6. Найбільш узагальненим вираженням позитивної та негативної значущості
явищ у їх співвіднесеності з інтересами і уявленнями людей про ідеал є
7. А.Ф.Коні: «Моральне виховання повинно йти попереду
8. Культура поведінки характеризує здібність до вибору і до
9. Обов´язковими частинами особистої культури правника є
10.Рівень моральної культури правника досить яскраво демонструє
11. Суперечність між високою моральністю та мораллю - це суперечність між
ідеалом і
12.Норми моралі кожного юриста визначені
13.Норми етики кожного юриста мають владний характер і їх необхідно
14.Дотримання правил моралі спирається на силу
15.Найбільш типові позитивні і негативні риси поведінки характеризують
16.Професійна етика правника – це теорія професійної моралі, яка визначає
відношення людини до
17.Центральним поняттям професійної моралі є поняття
18.Якісна характеристика етичного розвитку і моральної зрілості правника – це
19.Конкретний вид навчального процесу, в ході якого під керівництвом
досвідчених юристів члени суспільства оволодівають правовими знаннями,
навичками, вміннями здійснення правових норм, – це
20.Моральні почуття досить різні, класифікуються за різними підставами і
можуть виявлятися зовні
21.Людяність, любов до людей, вимога на захист гідності людини, її право на
щастя, всебічний розвиток – це
22.Форма правового виховання, що полягає в правовому впливі на
правосвідомість та настрої членів суспільства, – це
23.Цілеспрямована діяльність по формуванню у членів суспільства високого
рівня правосвідомості і правової культури, роз’ясненню правової політики і
розповсюдженню правових знань, ідей, іншої правової інформації – це
24.Цілеспрямована, повсякденна, систематична і самостійна діяльність людей по
оволодінню правовими знаннями з метою формування позитивних правових
мотивів, установок і навичок правомірної поведінки – це
25.Теоретичний рівень моральної свідомості формується протягом
26.Визначення своєї лінії поведінки відповідно до соціального ідеалу – це

27.Юридична діяльність спрямована на право, здійснюється за допомогою
правових засобів і регулюється
28.Загальнообов'язкові, формально визначені в нормативно-правових актах
правила поведінки, що встановлені (санкціоновані) державою, охороняються,
захищаються і гарантуються нею, – це
29.Сукупність найдоцільнішіх правил поведінки людей у трудових колективах –
це
30.Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої
діяльності судів відповідно до цього Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» діє
31.Суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати
32.Суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність,
пов'язану зі здійсненням правосуддя, та бути незалежним від своїх колег у
процесі
33.Незалежність судді під час здійснення правосуддя є передумовою дії принципу
34.Суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього
обов'язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань та вдосконалення
35.Суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси та вживати розумних
заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси
36.Участь судді у соціальних мережах, Інтернет-форумах та застосування ним
інших форм спілкування в мережі Інтернет є
37.Суддя повинен враховувати, що сімейні, соціальні взаємовідносини чи будь-які
інші стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати
на
38.Чи вірно, що суддя не може належати до політичних партій і професійних
спілок
39.У якому випадку суддя повинен уникати позапроцесуальних взаємовідносин з
одним із учасників процесу або його представником у справі
40.Чи вірно, що суддя не може робити публічних заяв, коментувати в засобах
масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду
41.Суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про судовий розгляд
та не допускати порушення принципу
42.Без чого адвокат не може представляти, захищати клієнта чи надавати йому
професійну правничу (правову) допомогу, якщо інтереси клієнта суперечать
власним інтересам адвоката
43.Дотримання якого принципу є необхідною і щонайважливішою передумовою
довірчих відносин між адвокатом і клієнтом
44.Адвокат має постійно підвищувати
45.Чи вірно, що адвокат зобов'язаний виконувати законні рішення органів
адвокатського самоврядування

46.Знайдіть неправильний варіант відповіді. У відносинах з іншими нотаріусами
та нотаріальною спільнотою нотаріус зобов’язаний будувати свої стосунки на
принципах
47.Що зобов’язаний зберігати нотаріус
48.Які поради адвокат не може давати клієнту
49.Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на підставі
доручення органу (установи) з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, зобов'язаний виходити з переваги
50.Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими
інтересами адвоката та його професійними правами і обов'язками перед

