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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» вивчається на
етапі підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» на початку
вивчення ними основних дисциплін професійно-орієнтованого циклу,
коли майбутні фахівці ще не мають достатнього уявлення щодо умов
їхньої майбутньої професійної діяльності. «Юридична деонтологія» є
навчальною дисципліною, яка розкриває загальну картину юридичної
діяльності, як практичної, так і наукової та навчальної, а також
систему юридичної освіти.
Предметом навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» є
юридична діяльність як різновид соціальної діяльності, що здійснюється
юристами-фахівцями для отримання правового результату, задоволення
законних потреб та інтересів соціальних суб’єктів відповідно до вимог права.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі
визначається тим, що у структурно-логічній схемі викладання
правових навчальних дисциплін навчальна дисципліна «Юридична
деонтологія» розташовується після навчальної дисципліни «Теорія
держави і права» та навчальної практики «Вступ до фаху
(університетська освіта)» і взаємопов’язана з ними, а також являється
методологічними засадами вивчення правових навчальних дисциплін
у подальшому процесі навчання.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Юридична деонтологія»
є розкриття соціально-нормативного змісту професійної діяльності
юриста, її принципів, особливостей та ролі в житті суспільства і
держави; характеристика минулого професійної діяльності юриста,
сьогодення і тенденцій подальшого розвитку. Опанування навчальної
дисципліни повинно забезпечити формування ціннісних орієнтацій
студента, світоглядного розуміння цілісної системи вимог, які
пред’являються до юриста в цивілізованому суспільстві, що прагне до
побудови демократичної правової держави.
Завдання навчальної дисципліни визначаються її специфічним
значенням у процесі підготовки фахівців юридичних напрямів
підготовки. Відтак, основні завдання навчальної дисципліни
полягають у вивченні науково-методологічних засад юридичної
діяльності, а також основ правової, політичної, етичної, естетичної,
інформаційної, економічної та екологічної професійної культури, тому
що модель сучасного юриста містить у собі не тільки професіоналізм
як якісну характеристику фахівця в галузі юриспруденції, але й ряд
особистісних властивостей, що характеризують юриста як
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високоморальну, висококультурну, духовну особистість, що володіє
загальнокомунікативними та іншими якостями.
У результаті вивчення дисципліни «Юридична деонтологія»
студенти повинні:
знати: деонтологічні вимоги щодо юридичної професії; принципи
юридичної деонтології; особливості юридичної деонтології як
юридичної науки; зміст вищої юридичної освіти, історію та основні
тенденції розвитку; зміст, принципи та організацію навчального
процесу у вищому юридичному навчальному закладі;
види
навчальних занять, форми контролю знань студентів;
соціальні
функції, права та обов’язки студентів; поняття, функції та особливості
професії юриста;
основні юридичні спеціальності; міжнародні
стандарти професійної юридичної діяльності; поняття, класифікацію,
історію розвитку і сучасний стан юридичних наук; зміст і види
юридичної практики; вимоги і значення професійної етики при
виконанні юристами своїх посадових функцій; основи правової,
політичної, етичної, естетичної, інформаційної, економічної та
екологічної професійної культури юриста.
уміти: самостійно працювати з джерелами та монографічною,
навчальною, періодичною та іншою літературою; орієнтуватися в
системі юридичних наук, правової практики, юридичної освіти; вести
політико-правові, ділові та наукові дискусії; правильно застосовувати
свої знання в юридичній практиці; завжди з високим розумінням
відстоювати права, честь і гідність людей; вести дискусії на
належному рівні; застосовувати у своїй діяльності основні правила
правової, політичної, етичної, естетичної, інформаційної, економічної
та екологічної професійної культури юриста.
Структура навчальної дисципліни включає в себе два змістові
модулі.
І модуль – Науково-методологічні засади юридичної діяльності –
включає в себе теми, які містять навчальний матеріал щодо поняття,
предмету та методу юридичної деонтології, загальної характеристики
юридичної діяльності та її окремих видів: освітньої, наукової та
практичної.
ІІ модуль – Культурологічні компоненти у сфері юридичної
діяльності – містить матеріал щодо засад правової, політичної,
етичної, естетичної, інформаційної, економічної та екологічної
професійної культури юриста.
Критерії оцінювання: за правильну відповідь на тестове завдання
нараховується 0,2 бали, на теоретичне питання – 2 бали.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 1
Тестові завдання:
1. Система правових норм, що регулюють своїм особливим методом певну сферу
якісно однорідних суспільних відносин – це:
а) інститут права;
б) галузь права;
в) система права;
г) правова система.
2.Термін «деонтологія» вперше запровадив:
а) І. Бентам;
б) Т. Гоббс;
в) Дж. Локк;
г) Ф. Бекон.
3. Юридична практична діяльність виявляється, як правило:
а) у подіях;
б) у діях;
в) у відчуттях;
г) у концепціях.
4.Єдність теоретичного і матеріально-практичного процесів, які здійснюються
соціальними суб'єктами з метою цілеспрямованого використання та зміни
навколишнього середовища в інтересах людей – це:
а) юридична діяльність;
б) соціальна діяльність;
в) система юридичної деонтології;
г) методологія юридичної деонтології.
5.Визначте, які із зазначених нормативно-правових актів складають
законодавство
України про вищу освіту:
а) Закон України «Про освіту»;
б) Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
в) Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові акти, прийняті,
відповідно до нього;
г) всі вищевикладені.
Теоретичні питання:
1.Адвокатська практика. Нотаріальна практика.
2.Види наукових юридичних дисциплін.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 2
Тестові завдання:
1.Ідеї і положення, які повинні бути основними соціальними орієнтирами поводження
юриста в різних ситуаціях при здійсненні професійної діяльності – це:
а) методи юридичної деонтології;
б) принципи юридичної деонтології;
в) система юридичної деонтології;
г) методологія юридичної деонтології.
2.Вчення про принципи, форми і методи наукового пізнання юридичнодеонтологічної матерії, теоретичне обгрунтування прийомів і способів дослідження,
які використовуються у даній науці – це:
а) метод юридичної деонтології;
б) принципи юридичної деонтології;
в) система юридичної деонтології;
г) методологія юридичної деонтології.
3. Фахівець, що одержав повний набір юридичних знань, вмінь і навичок відповідно до
державних стандартів освіти та володіє правом займати певні посади в різних сферах
юридичної практики, тобто займатися визначеною юридичною практичною
діяльністю – це:
а) юрист;
б) суддя;
б) прокурор;
в) адвокат.
4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 2010 р.;
г) 2003 р.
5. В Україні встановлюються такі види документів, які засвідчують
здобуття
особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями:
а) диплом молодшого спеціаліста;
б) диплом бакалавра;
в) диплом спеціаліста, диплом магістра;
г) всі вищевикладені.
Теоретичні питання:
1.Види та зміст методів юридичної науки.
2.Види юридичної практики.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 3
Тестові завдання:
1. Методи загально філософського світосприйняття, що базуються на цінностях і
явищах, які сформовані людством протягом свого розвитку, основу яких становить
філософська діалектика – це:
а) система юридичної деонтології;
б) загальні методи юридичної деонтології;
б) принципи юридичної деонтології;
в) методики юридичної деонтології.
2.Відомим вітчизняним дослідником юридичної деонтології є:
а) С.С.Сливка;
б) С.С. Алексеев;
в) В.С. Нерсесянц;
г) П.П.Толочко.
3.Закон України «Про Службу безпеки України» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1992 р.;
в) 1997 р.;
г) 2003 р.
4. Фахівець, що одержав повний набір юридичних знань, вмінь і навичок відповідно до
державних стандартів освіти та володіє правом займати певні посади в різних сферах
юридичної практики, тобто займатися визначеною юридичною практичною
діяльністю – це:
а) юрист;
б) суддя;
б) прокурор;
в) адвокат.
5. Рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню
діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації – це:
а) рівень атестації;
б) рівень акредитації;
в) акредитація;
г) рівень освіти.
Теоретичні питання:
1.Виникнення деонтології як науки. Передумови виникнення юридичної
деонтології.
2.Вища рада юстиції України як контрольно-наглядовий орган у сфері
дисциплінарної відповідальності суб’єктів практичної юридичної діяльності.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 4
Тестові завдання:
1.Вчення про принципи, форми і методи наукового пізнання юридичнодеонтологічної матерії, теоретичне обгрунтування прийомів і способів дослідження,
які використовуються у даній науці – це:
а) метод юридичної деонтології;
б) принципи юридичної деонтології;
в) система юридичної деонтології;
г) методологія юридичної деонтології.
2.Спосіб, прийом, за допомогою якого здійснюється процес одержання об'єктивних
знань про предмет дослідження юридичної деонтології – це:
а) метод юридичної деонтології;
б) принципи юридичної деонтології;
в) система юридичної деонтології;
г) методологія юридичної деонтології.
3. Юрист – це:
а) професія;
б) напрям підготовки;
в) галузь знань;
г) програма професійного спрямування.
4.Закон України «Про міліцію» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1990 р.;
г) 2003 р.
5.Майно, закріплене за вищим навчальним закладом державної або комунальної
форми власності, а також доходи від використання цього майна належать вищому
навчальному закладу на правах:
а) власності;
б) оперативного управління;
в) повного господарського відання;
г) оперативного використання.
Теоретичні питання:
1.Галузеві юридичні науки.
2.Гарантії забезпечення статусу суб’єктів практичної юридичної діяльності.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 5
Тестові завдання:
1. Відомим вітчизняним дослідником юридичної деонтології є:
а)А.Е.Жалинский;
б) С.Д. Гусарєв;
в) В.С. Нерсесянц;
г) П.П.Толочко.
2.Закон України «Про міліцію» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1990 р.;
г) 2003 р.
3. Юридична практична діяльність виявляється, як правило:
а) у подіях;
б) у діях;
в) у відчуттях;
г) у концепціях.
4. До освітньо-кваліфікаційних рівнів належить:
а) кваліфікований робітник;
б) аспірант;
в) бакалавр;
г) юрист.
5.Визначте, які із зазначених нормативно-правових актів складають
законодавство
України про вищу освіту:
а) Закон України «Про освіту»;
б) Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
в) Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові акти, прийняті,
відповідно до нього;
г) всі вищевикладені.
Теоретичні питання:
1.Дисциплінарна відповідальність суб’єктів практичної юридичної діяльності.
2.Етапи розвитку юридичної деонтології.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 6
Тестові завдання:
1. Науковим ступенем є:
а) доктор наук;
б) декан;
в) професор;
г) доцент.
2.Вченим званням є:
а) кандидат наук;
б) доктор наук;
в) професор;
г) старший викладач.
3.Закон України «Про вищу освіту» було прийнято у:
а) 2014 р.;
б) 1998 р.;
в) 2002 р.;
г) 2003 р.
4.Система послідовних, взаємозалежних, урегульованих правовими (процедурними і
процесуальними) нормами процесуальних дій уповноважених і зацікавлених у
вирішенні юридичних справ суб'єктів (учасників процесу), спрямованих на
досягнення юридичного результату – це:
а) юридичний процес;
б) економічний процес;
в) варіативний процес;
г) юридична позиція.
5.Господарський процесуальний кодекс України було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1991 р.;
г) 2003 р.
Теоретичні питання:
1.Засоби діагностики якості вищої освіти. Стандарт вищої юридичної освіти вищих
навчальних закладів.
2.Зміст, структура і функції юридичної практики.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 7
Тестові завдання:
1. Молодий вчений – це:
а) вчений віком до 30 років;
б) вчений віком до 25 років;
б) вчений віком до 35 років;
в) вчений віком до 37 років.
2. Вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та
науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та
закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації – це:
а) науково-педагогічний працівник;
б) науковий працівник;
б) науковець;
в) дослідник.
3.Юридичний процес – це:
а) різновид соціального процесу;
б) економічний процес;
в) варіативний процес;
г) система дефініцій.
4. Система процесуальних дій – це:
а)визначений нормами права порядок діяльності слідчих, адміністративних, судових та
інших органів;
б) нормативний комплекс;
в) визначений нормами права порядок діяльності випускників юридичних вищих
навчальних закладів;
г) визначений нормами права порядок діяльності суб’єктів практичної юридичної
діяльності.
5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1991 р.;
г) 2003 р.
Теоретичні питання:
1.Кадрова політика держави щодо професійної діяльності юриста.
2.Ліцензування та акредитація вищих навчальних закладів юридичної освіти.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 8
Тестові завдання:
1. Правотворчий процес – це:
а) урегульована правовими нормами система взаємозалежних процедур (стадій) по
прийняттю, зміні, обнародуванню (доведенню до відома виконавців) законів і
підзаконних актів уповноваженими органами держави, організаціями і посадовими
особами;
б) визначений нормами права порядок діяльності суб’єктів практичної юридичної
діяльності;
в) нормативний комплекс;
г) визначений нормами права порядок діяльності слідчих, адміністративних, судових та
інших органів.
2.Система послідовних, взаємозалежних, урегульованих правовими (процедурними і
процесуальними) нормами процесуальних дій уповноважених і зацікавлених у
вирішенні юридичних справ суб'єктів (учасників процесу), спрямованих на
досягнення юридичного результату – це:
а) юридичний процес;
б) економічний процес;
в) варіативний процес;
г) юридична позиція.
3. Відповідно до Конституції України Вища рада юстиції складається:
а) з дванадцяти членів;
б) з двадцяти членів;
в) з вісімнадцяти членів;
г) з двадцяти п’яти членів.
4. До складу Вищої ради юстиції входить за посадою:
а) Голова Верховного Суду України;
б) Президент України;
в) Голова Верховної Ради України;
г) Міністр фінансів України.
5. Член Вищої ради юстиції перед вступом на посаду складає на засіданні Верховної
Ради України присягу:
а) складає присягу у Верховному Суді України;
б) складає присягу перед Президентом України;
в) не складає присягу;
г) складає на засіданні Верховної Ради України присягу.
Теоретичні питання:
1.Методи здійснення юридичної діяльності. Функції юридичної діяльності.
2.Методологія юридичної науки.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 9
Тестові завдання:
1. Голова Вищої ради юстиції обирається з членів Вищої ради юстиції:
а) на три роки;
б) на два роки;
в) на п’ять років;
г) на чотири роки.
2.Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови
призначення до її складу:
а) не менше восьми членів;
б) не менше семи членів;
в) не менше шістнадцяти членів;
г) більше трьох членів.
3. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять:
а) тридцять сім членів;
б) тридцять членів;
в) десять членів;
г) двадцять членів.
4. Кодекс адміністративного судочинства України було прийнято у:
а) 2004 р.;
б) 1995 р.;
в) 2005 р.;
г) 2007 р.
5.Юридична практична діяльність – це:
а) різновид політичного процесу;
б) вид соціальної діяльності;
в) варіативний процес;
г) вид економічної діяльності.
Теоретичні питання:
1.Місце і соціальне призначення юридичної професії у суспільстві та державі.
2.Наукові юридичні установи в Україні.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 1. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 10
Тестові завдання:
1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі:
а) п’ятнадцяти членів;
б) одинадцяти членів;
в) шістнадцяти членів;
г) вісімнадцяти членів.
7. Сукупність процесуальних, забезпечених системою юридичних гарантій вимог до
дій учасників процесу, спрямованих на досягнення конкретного правового результату
– це:
а) різновид соціального процесу;
б) процесуальна форма;
в) варіативний процес;
г) юридичний процес.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України було прийнято у:
а) 2014 р.;
б) 1998 р.;
в) 2012 р.;
г) 2003 р.
8. Цивільний процесуальний кодекс України було прийнято у:
а) 2004 р.;
б) 1997 р.;
в) 2012 р.;
г) 2008 р.
10.Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови
обрання:
а) не менше двох третин її складу;
б) не менше половини її складу;
в) десяти членів;
г) трьох членів.
Теоретичні питання:
1.Завдання, права та обов’язки вищих навчальних закладів юридичної освіти в
Україні.
2.Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника. Освітньо-професійна
програма підготовки.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 1
Тестові завдання:
1. Встановлення загальних взаємозв'язків у професійно - правовій сфері – це:
а) правове судження;
б) правосвідомість;
в) правотворчість;
г) правовий умовивід.
2. Порядок, за яким рішення ухвалюються на основі безпосереднього і конкретного
волевиявлення та думки всіх громадян – це:
а) громадянське суспільство;
б) пряма (безпосередня) демократія;
в) політична культура;
г) правова культура.
3. Організаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється
соціальна діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання й реалізацію
влади індивідами й соціальними групами задля здійснення власних запитів і потреб – це:
а) політика;
б) політологія;
в) політичний устрій;
г) політичний режим.
7. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на
посади начальницького складу:
а) складають присягу;
б) не складають присягу;
в) складають присягу після двох років служби;
г) складають присягу після трьох років служби.
8.Закон України «Про нотаріат» було прийнято у:
а) 1998 р.;
б) 2007 р.;
в) 1993 р.;
г) 2010 р.
Теоретичні питання:
1.Державна і професійно-правова символіка. Естетичні засади оформлення
юридичних документів.
2.Деформації етичної культури юриста та шляхи їх подолання.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 2
Тестові завдання:
1.Вчення про систему морально-правових випереджувальних принципів професійної
поведінки юриста, які відображають фактичні знання про людину, мораль, правові
явища і суспільні закони з метою їх подальшого втілення у правову діяльність – це:
а) правнича етика;
б) правнича естетика;
в) юридична деонтологія;
г) юридична психологія.
2. Складний духовний феномен, який поєднує у собі гармонійність духовних структур
людини (красу мислення), досконалість речей і явищ, котрі постають предметом
мислення, і досконалість способів втілення в образах (знаках) прекрасно мислимих
предметів – це:
а) етика;
б) естетика;
в) правнича етика;
г) юридична психологія.
3. Етичні вимоги, що містяться в правових нормах, невиконання яких може мати
негативні наслідки – це:
а) корпоративна естетика;
б) державна естетика;
в) напрям етики;
г) офіційна етика.
4. Встановлення загальних взаємозв'язків у професійно - правовій сфері – це:
а) правове судження;
б) правосвідомість;
в) правотворчість;
г) правовий умовивід.
5. Порядок, за яким рішення ухвалюються на основі безпосереднього і конкретного
волевиявлення та думки всіх громадян – це:
а) громадянське суспільство;
б) пряма (безпосередня) демократія;
в) політична культура;
г) правова культура.
Теоретичні питання:
1.Деформації правової культури юриста та шляхи їх подолання.
2.Екологічна безпека у суспільстві. Нормативи екологічної безпеки.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 3
Тестові завдання:
1. Організаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється
соціальна діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання й реалізацію
влади індивідами й соціальними групами задля здійснення власних запитів і потреб – це:
а) політика;
б) політологія;
в) політичний устрій;
г) політичний режим.
2.Система знань про політику, вміння реалізовувати ці знання, а також реально
втілювати їх у життя – це:
а) псевдополітична культура;
б) демократія;
в) політична культура;
г) правова культура.
3.Закон України «Про політичні партії в Україні» було прийнято у:
а) 2010 р.;
б) 2002 р.;
в) 1995 р.;
г) 2001 р.
4.Загальну структуру та чисельність Міністерства внутрішніх справ України
затверджує:
а) Верховна Рада України;
б) Голова Верховна Рада України;
в) Президент України;
г) Кабінет Міністрів України.
5. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Президентом України;
в) Головою Верховної Ради України;
г) Верховною Радою України.
Теоретичні питання:
1.Екологічні права та обов’язки у суспільстві.
2.Економічні знання юриста. Участь юриста у здійсненні економічної політики
держави.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 4
Тестові завдання:
1. Кількість суддів у суді загальної юрисдикції визначається:
а) Державною судовою адміністрацією України;
б) Головою Верховної Ради України;
в) Президентом України;
г) Кабінетом Міністрів України.
2.Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» було прийнято у:
а) 2012 р.;
б) 2002 р.;
в) 1997 р.;
г) 1992 р.
3.Зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників
певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою
сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах
та інших політичних заходах – це:
а) громадське об’єднання;
б) громадська спілка;
в) політична партія;
г) політичний реєстр.
4.Громадянин України може перебувати одночасно:
а) лише в одній політичній партії;
б) лише в двох політичних партіях;
в) в трьох політичних партіях;
г) в будь-яких політичних партіях без обмеження.
5.Закон України «Про громадські об’єднання» було прийнято у:
а) 2011 р.;
б) 2005 р.;
в) 1991 р.;
г) 2012 р.
Теоретичні питання:
1.Поняття та зміст екологічної культури юриста.
2.Поняття та зміст економічної культури юриста.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 5
Тестові завдання:
1.Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і які:
а) досягли 16 років;
б) досягли 21 року;
в) досягли 25 років;
г) досягли 18 років.
2.Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» було
прийнято у:
а) 1999 р.;
б) 2008 р.;
в) 1991 р.;
г) 2012 р.
3.Органічна єдність психологічної освіченості (знань, навичок, прийомів автотренінгу,
саморегуляції тощо), волі, відповідних професійно-психологічних якостей, які чинять
ефективний вплив на розв'язання правових ситуацій – це:
а) корпоративна культура юриста;
б) естетична культура юриста;
в) етична культура юриста;
г) психологічна культура юриста.
4.«Присяга працівника органів внутрішніх справ України» була затверджена
Постановою Кабінету Міністрів України у:
а) 1995 р.;
б) 2001 р.;
в) 1991 р.;
г) 2010 р.
5.Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на
посади начальницького складу:
а) складають присягу;
б) не складають присягу;
в) складають присягу після двох років служби;
г) складають присягу після трьох років служби.
Теоретичні питання:
1.Поняття та зміст естетичної культури юриста.
2.Поняття та зміст етичної культури юриста.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 6
Тестові завдання:
1.Закон України «Про нотаріат» було прийнято у:
а) 1998 р.;
б) 2007 р.;
в) 1993 р.;
г) 2010 р.
2.Розуміння юристом правил зовнішньої гармонії своєї професійної діяльності та
реалізація їх на практиці з метою ефективного розв'язання юридичних завдань – це:
а) корпоративна культура юриста;
б) естетична культура юриста;
в) етична культура юриста;
г) психологічна культура юриста.
3.Указ Президента України «Про офіційні символи глави держави» було прийнято у:
а) 1998 р.;
б) 2005 р.;
в) 1999 р.;
г) 2007 р.
4.План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого
самоврядування протягом бюджетного періоду – це:
а) бюджетна система;
б) бюджет;
в) бюджетний дефіцит;
г) проект бюджету.
5.Бюджетний кодекс України було прийнято у:
а) 2010 р.;
б) 2001 р.;
в) 2003 р.;
г) 1997 р.
Теоретичні питання:
1.Поняття та зміст інформаційної культури юриста.
2.Поняття та зміст політичної культури юриста.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 7
Тестові завдання:
1. Податковий кодекс України було прийнято у:
а) 1993 р.;
б) 2010 р.;
в) 2003 р.;
г) 1998 р.
2.До місцевих податків належить:
а) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
б) податок на додану вартість;
в) податок на прибуток підприємств;
г) екологічний податок.
3.Систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного
використання (експлуатації) – це:
а) активи;
б) аваль;
в) основний капітал;
4. Встановлення загальних взаємозв'язків у професійно - правовій сфері – це:
а) правове судження;
б) правосвідомість;
в) правотворчість;
г) правовий умовивід.
5. Порядок, за яким рішення ухвалюються на основі безпосереднього і конкретного
волевиявлення та думки всіх громадян – це:
а) громадянське суспільство;
б) пряма (безпосередня) демократія;
в) політична культура;
г) правова культура.
Теоретичні питання:
1.Поняття та зміст правової культури юриста.
2.Поняття та зміст психологічної культури юриста.

Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 8
Тестові завдання:
1. Організаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється
соціальна діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання й реалізацію
влади індивідами й соціальними групами задля здійснення власних запитів і потреб – це:
а) політика;
б) політологія;
в) політичний устрій;
г) політичний режим.
2.Система знань про політику, вміння реалізовувати ці знання, а також реально
втілювати їх у життя – це:
а) псевдополітична культура;
б) демократія;
в) політична культура;
г) правова культура.
3.Закон України «Про політичні партії в Україні» було прийнято у:
а) 2010 р.;
б) 2002 р.;
в) 1995 р.;
г) 2001 р.
4.Етичні вимоги, що містяться в правових нормах, невиконання яких може мати
негативні наслідки – це:
а) корпоративна естетика;
б) державна естетика;
в) напрям етики;
г) офіційна етика.
5.Наука, що узагальнює засоби формування спрямування психічної діяльності усіх
учасників юридичної практики, вивчає психічні закономірності для їх найбільш
успішного
використання у мистецтві
спілкування і прийнятті правильного
рішення – це:
а) правова психологія;
б) правова естетика;
в) напрям етики;
г) юридична естетика.
Теоретичні питання:
1.Правова інформатика. Правова інформатизація суспільства.
2.Правове мислення юриста. Форми правового мислення юриста.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 9
Тестові завдання:
1.Органічна єдність психологічної освіченості (знань, навичок, прийомів автотренінгу,
саморегуляції тощо), волі, відповідних професійно-психологічних якостей, які чинять
ефективний вплив на розв'язання правових ситуацій – це:
а) корпоративна культура юриста;
б) естетична культура юриста;
в) етична культура юриста;
г) психологічна культура юриста.
2.«Присяга працівника органів внутрішніх справ України» була затверджена
Постановою Кабінету Міністрів України у:
а) 1995 р.;
б) 2001 р.;
в) 1991 р.;
г) 2010 р.
3.Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на
посади начальницького складу:
а) складають присягу;
б) не складають присягу;
в) складають присягу після двох років служби;
г) складають присягу після трьох років служби.
4.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» було
прийнято у:
а) 1991 р.;
б) 2004 р.;
в) 2003 р.;
г) 1995 р.
5.Тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова
рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом,
мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму
розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище – це:
а) лісова ділянка;
б) ліс;
в) лісова земельна ділянка;
г) лісові відносини.
Теоретичні питання:
1.Правове поняття.
2.Деформації етичної культури юриста та шляхи їх подолання.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Поточна контрольна робота з навчальної дисципліни „Юридична деонтологія”
для студентів спеціальності 081 «Право»
Модуль 2. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
ВАРІАНТ № 10
Тестові завдання:
1. Податковий кодекс України було прийнято у:
а) 1993 р.;
б) 2010 р.;
в) 2003 р.;
г) 1998 р.
2.До місцевих податків належить:
а) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
б) податок на додану вартість;
в) податок на прибуток підприємств;
г) екологічний податок.
3.Систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного
використання (експлуатації) – це:
а) активи;
б) аваль;
в) основний капітал;
г) амортизація.
4.Вчення про систему морально-правових випереджувальних принципів професійної
поведінки юриста, які відображають фактичні знання про людину, мораль, правові
явища і суспільні закони з метою їх подальшого втілення у правову діяльність – це:
а) правнича етика;
б) правнича естетика;
в) юридична деонтологія;
г) юридична психологія.
5. Складний духовний феномен, який поєднує у собі гармонійність духовних структур
людини (красу мислення), досконалість речей і явищ, котрі постають предметом
мислення, і досконалість способів втілення в образах (знаках) прекрасно мислимих
предметів – це:
а) етика;
б) естетика;
в) правнича етика;
г) юридична психологія.
Теоретичні питання:
1.Правове судження.
2.Деформації правової культури юриста та шляхи їх подолання.
Провідний викладач_____ Сокіл А.О.
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