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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ  
ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 

 

1. Культура особи у контексті філософського аналізу. 

2. Політична культура юриста. 

3. Обов’язок юриста в організації самозахисту населення від зло-

чинних посягань. 

4. Соціалізація юриста. 

5. Національна культура юриста. 

6. Службовий обов’язок юриста – працівника підприємства. 

7. Поняття “правнича деонтологія”. 

8. Духовна культура юриста. 

9. Службовий обов’язок юриста – працівника прокуратури. 

10. Принципи правничої деонтології. 

11. Соціалізація юриста. 

12. Службовий обов’язок юриста – працівника міліції. 

13. Функції правничої деонтології. 

14. Поняття “правнича етика”. 

15. Службовий обов’язок члена колегії адвокатів. 

16. Правнича етика як юридична наука. 

17. Духовна культура юриста. 

18. Службовий обов’язок юрисконсульта підприємства, установи, 

організації. 

19. Принципи правничої деонтології. 

20. Роль культури у формуванні особистості юриста. 

21. Службовий обов’язок юриста – працівника митної служби. 

22. Деонтологічна правосвідомість юриста. 

23. Психологічна культура юриста – працівника господарського 

суду. 

24. Правнича етика як юридична наука. 

25. Соціалізація юриста. 

26. Моральна культура юриста. 

27. Обов’язок юриста в організації самозахисту населення від зло-

чинних посягань. 

28. Культурологія права у правничій деонтології. 

29. Поняття “правнича культура”. 

30. Духовна культура юриста. 

31. Поняття соціалізації юриста. 

32. Національна культура юриста. 
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33. Інтелектуальна культура юриста – працівника арбітражного 

суду. 

34. Поняття “правнича етика”. 

35. Правова культура юриста. 

36. Деонтологічна правосвідомість юриста. 

37. Правнича етика як юридична наука. 

38. Політична культура юриста. 

39. Службовий обов’язок юриста – працівника прокуратури. 

40. Естетична культура юриста. 

41. Норми правничої деонтології. 

42. Соціалізація юриста. 

43. Педагогічна культура юриста. 

44. Норми правничої етики. 

45. Поняття “правнича деонтологія”. 

46. Принципи правничої деонтології. 

47. Психологічна культура юриста. 

48. Службовий обов’язок судді. 

49. Правнича етика як юридична наука. 

50. Інтелектуальна культура юриста. 

51. Службовий обов’язок юриста – працівника міліції. 

52. Внутрішня культура юриста. 

53. Норми правничої деонтології. 

54. Службовий обов’язок юриста-нотаріуса. 

55. Педагогічна культура юриста. 

56. Функції правничої деонтології. 

57. Службовий обов’язок юриста – працівника прокуратури. 

58. Емоційна культура юриста. 

59. Правова культура працівника міліції. 

60. Роль економічних знань у формуванні особистості юриста. 

61. Формування акторської культури юриста. 

62. Службовий обов’язок юриста – члена комісії адвокатів. 

63. Поняття “правнича деонтологія”. 

64. Правнича етика як юридична наука. 

65. Національна культура юриста. 

66. Роль педагогіки у формуванні особистості юриста. 

67. Норми правничої деонтології. 

68. Правова культура юриста – працівника органів прокуратури. 

69. Роль ораторського мистецтва у формуванні особистості юриста. 

70. Деонтологічна правосвідомість юриста. 

71. Формування політичної культури юриста. 
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72. Роль економічної освіти у формуванні особистості юриста – 

працівника служби безпеки України. 

73. Функції правничої деонтології. 

74. Формування політичної культури юриста. 

75. Акторська робота над формуванням комунікабельності юриста. 

76. Соціалізація юриста – працівника служби безпеки України. 

77. Формування духовної культури юриста. 

78. Роль мистецтва у вихованні естетичної культури юриста – пра-

цівника міліції. 

79. Культурологія права у правничій деонтології. 

80. Формування національної культури юриста. 

81. Службовий обов’язок юриста міської Ради народних депута-

тів. 

82. Принципи правничої деонтології. 

83. Формування політичної культури юриста – працівника органів 

прокуратури. 

84. Внутрішня культура юриста – працівника відділу обласної 

державної адміністрації. 

85. Поняття “правнича етика”. 

86. Формування національної культури юриста – працівника суду. 

87. Роль акторського та ораторського мистецтва у формуванні 

культури юриста. 

88. Функції правничої деонтології. 

89. Моральна культура юриста – працівника служби безпеки 

України. 

90. Роль функціонально-етикетної культури у формуванні особис-

тості юриста військової частини, з’єднання, об’єднання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


