ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ
1. Хто уперше ввів у науковий обіг термін «деонтологія» ?
2. Термін «деонтологія» грецького походження, що перекладається як: «Наука про …»
3. Назвіть прізвище науковця, ініціатора викладання юридичної деонтології в
юридичних закладах вищої освіти України:
4. Юридична діяльність може здійснюватись у таких основних формах:
5. За змістом інтелектуальної праці виокремлюють такі види юридичної діяльності:
6. Які Ви знаєте види юридичної діяльності за змістом?
7. Які Ви знаєте види юридичної діяльності за професійною спеціалізацією або за
суб’єктами здійснення?
8. Які Ви знаєте види юридичної діяльності за соціальними сферами?
9. Система загальних наукових знань про юридичну науку і юридичну практику, про
вимоги до працівників юридичної сфери та систему формування професійних
особистих якостей працівників – це:
10. Деонтологія – це наука :
11. Визначте види соціальної діяльності за основними сферами суспільного життя:
12. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна – це:
13. Хто може бути суб’єктами юридичної діяльності?
14. Що є предметом юридичної деонтології?
15. Особливість юридичної деонтології полягає в тому, що вона характеризує
юриспруденцію крізь призму:
16. Функціями юриспруденції є:
17. До юридичних наук теоретичного рівня належать:
18. Під терміном «юридична наука» розуміють:
19. Які ознаки є характерними для юридичної практики?
20. Який принцип юридичної деонтології передбачає шанобливе ставлення до
конкретної людини з урахуванням її індивідуальних особливостей, уміння
поставити себе на місце клієнта і подивитись на ситуацію з його позиції,
співпереживати йому, проявити милосердя тощо?

21. Як називається система знань про об’єктивні закономірності розвитку держави і
права, одержаних в результаті інтелектуальної діяльності вчених щодо глибинного
осягнення та прогнозування динаміки правових явищ і процесів у суспільстві?
22. Юридична наука має іншу назву:
23. Внутрішню будову юридичної науки складають такі елементи:
24. Юридична деонтологія має допомогти студентові:
25. Професіограма юридичної професії включає в себе такі аспекти:
26. Процесуальність юридичної практики – це:
27. Інтелектуальні якості юриста-професіонала як особистості:
28. Емоційно-вольові якості юриста-професіонала як особистості:
29. Морально-етичні якості юриста-професіонала як особистості:
30. Професійно-ділові якості юриста-професіонала як особистості:
31. Якому поняттю відповідає наступна дефініція: «повний опис особливостей
юридичної професії, що розкриває зміст професійної праці, а також вимог, які вона
ставить перед людиною, містить комплексний, систематизований і всебічний опис
об’єктивних характеристик юридичної професії та сукупності її вимог до
індивідуально-психологічних особливостей юриста»?
32. До основних дій юридичної практичної діяльності належать:
33. Яку характерну ознаку професії юриста слід віднести до її специфічних
особливостей?
34. Наявність правових та інших спеціальних знань, навичок, умінь, професійного
досвіду, які набуваються під час професійної підготовки та здійснення професійної
діяльності – це:
35. Транспарентність – це:
36. Специфічний вид юридичної практичної діяльності, який полягає у пізнанні подій
протиправного характеру за допомогою прийомів та засобів, що відповідають
закону, включаючи їх примусову реалізацію у випадках вчинення протидії
розслідуванню злочинів, – це:
37. Надання послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав
і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності;
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих,
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують
такої допомоги, – це завдання:

38. Посвідчення правочинів, вживання заходів щодо охорони спадкового майна,
видання свідоцтв про право на спадщину, засвідчення вірності копій документів і
витягів з них, – це дії:
39. Службовий обов’язок юриста – це:
40. Толерантність – це:
41. Вид соціальної діяльності, яку здійснюють юристи з використанням правових
засобів і задля отримання певного правового результату, – це:
42. Вчення про застосування загальних норм моралі у специфічних умовах діяльності
суддів, про дотримання моральних принципів і вимог у розслідуванні й вирішенні
справ, підвідомчих суду, – це
43. Сукупність етичних правил, що містяться в документах, прийнятих добровільно
представниками будь-якої професії, галузі, громадського об’єднання і обов’язкові
для виконання особами, які до них належать, – це:
44. Яке визначення моралі Ви вважаєте правильним?
45. У негативному відношенні до права, неприйнятті законів, їх ігноруванні знаходить
свій прояв таке явище, як:
46. Правосуддя в Україні здійснюється:
47. Розуміння юристом правил зовнішньої гармонії своєї професійної діяльності та
реалізація їх на практиці з метою ефективного розв'язання юридичних завдань –
це:
48. Ступінь засвоєння юристом норм духовного права, оволодіння сукупністю
духовних надбань людства у галузі науки, освіти, мистецтва та практична
реалізація цих цінностей у правових нормах, - це:
49. Суспільно сформовані цінності, що визначають відношення до держави, державної
влади, управління державою, функціонування державної влади, - це:
50. Обумовлена рівнем розвитку інформаційного суспільства система знань, умінь і
навичок юриста в галузі інформаційних та інформаційно-правових стосунків,
використовуваних для забезпечення його практичної діяльності і надання
різноманітних правових послуг у суспільстві, - це:
51. Єдність психологічної освіченості (знань, навичок, прийомів автотренінгу,
саморегуляції тощо), волі, відповідних професійно-психологічних якостей, що
ефективно впливають на розв’язання правових ситуацій, - це:
52. Національна культура юриста – це:
53. Життєвий випадок, що існує у вигляді окремої самостійної ситуації (наприклад,
правопорушення, суперечка), яка потребує розгляду і вирішення відповідно до
норм права компетентним органом, - це:

54. Основні вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду судді:
55. Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України,
який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в
галузі права не менше:
56. Кандидат на посаду прокурора проходить спеціальну підготовку у Тренінговому
центрі прокурорів України з метою отримання знань та навичок практичної
діяльності на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення
правил прокурорської етики:
57. Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту,
володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як:
58. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє
державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше:
59. Знання юристом його моральних прав та обов’язків і використання їх у професійній
діяльності – це:
60. Суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями,
наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття
рішень, а також на вчинення чи невчинення певних дій під час виконання цих
службових повноважень, – це:

