
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

  

Факультет права та міжнародних відносин  

 

Кафедра публічного та приватного права  

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  
 

з дисципліни  
 

«ВСТУП ДО ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ» 
 

Курс: І 
 

Семестр – 1 
 

Спеціальність: 081 Право. 
 

Форма проведення: онлайн тестування  

Тести розміщені в ЕНК «Вступ до юридичної професії» в рубриці 

«ЕКЗАМЕН»  

1 курс, ПР, денна ф.н. за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7072. 

1 курс, ПР, заочна ф.н. за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20375. 

Можливість надати відповідь активізується під час проведення 

екзамену – за розкладом.  

Екзамен включає 40 питань із множинним вибором відповіді.  

Кількість дозволених спроб: одна. 

Під час складання екзамену студент має вийти на зв’язок в Google 

Meet. 
 

Тривалість проведення: 2 академічні години (80 хв). 
 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

По одному балу за кожну правильну відповідь на 

тестове 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 аналізує матеріал на достатньому 

рівні. 

25-15 балів 
Студент володіє теоретичним матеріалом на рівні, необхідному для подальшого 

навчання або професійної діяльності. 

14-1 балів Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на низькому рівні. 
 

Перелік допоміжних матеріалів: 
 

- Будь-якими допоміжними джерелами забороняється користуватися під час 

екзамену.  
 

Перелік питань до екзамену: 
1. Розкрийте поняття та ознаки юридичної деонтології. 

2. Охарактеризуйте передумови виникнення та етапи розвитку юридичної деонтології. 

3. Проаналізуйте предмет юридичної деонтології. 

4. Розкрийте функції та принципи юридичної деонтології. 

5. Розкрийте поняття та ознаки юридичної науки. 

6. Проаналізуйте історичні етапи розвитку юридичної науки. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7072


7. Проаналізуйте співвідношення юридичної деонтології з юридичними та іншими суспільними 

науками. 

8. Охарактеризуйте систему юридичних наук. 

9. Розкрийте поняття та завдання юридичної освіти. 

10. Надайте  загальну характеристику суб’єктам юридичної освіти. 

11. Охарактеризуйте види та форми юридичної освіти. 

12. Надайте  характеристику державним стандартам юридичної освіти. 

13. Проаналізуйте поняття та основні ознаки юридичної діяльності. 

14. Розкрийте зміст та види юридичної діяльності. 

15. Розкрийте поняття юридичної професії та її характерні риси. 

16. Охарактеризуйте юриста  як спеціаліста-професіонала своєї  справи. 

17. Проаналізуйте престиж юридичної професії. 

18. Проаналізуйте  слідчу діяльність. 

19. Проаналізуйте  суддівську діяльність. 

20. Проаналізуйте  прокурорську діяльність. 

21. Проаналізуйте  адвокатську діяльність. 

22. Розкрийте  роль ораторського мистецтва у професійній діяльності адвоката. 

23. Охарактеризуйте діяльність юрисконсульта. 

24. Розкрийте поняття та зміст правової культури юриста. 

25. Охарактеризуйте професійну свідомість юристів та причини і форми її деформації 

26. Надайте поняття та структуру політичної культури юриста. 

27. Розкрийте поняття етичної культури юриста. 

28. Проаналізуйте  моральні принципи та норми етичної культури юриста. 

29. Охарактеризуйте  поняття юридичної професії та її характерні риси. 

30. Охарактеризуйте поняття, структуру, види, норми і джерела юридичної етики. 

31. Проаналізуйте професійну етику юриста. 

32. Охарактеризуйте кримінальну психологію. 

33. Надайте характеристику морально-етичним особливостям діяльності нотаріуса. 

34. Охарактеризуйте професійно-етичні відносини нотаріуса. 

35. Надайте характеристику основним принципам професійної діяльності нотаріусів. 

36. Охарактеризуйте морально-етичні зобов’язання нотаріуса. 

37. Надайте характеристику морально-етичним особливостям діяльності судді. 

38. Охарактеризуйте дотримання правил етикету в судовому процесі. 

39. Охарактеризуйте етику судового процесу. 

40. Розкрийте моральні вимоги до судді. 

41. Розкрийте сутність судової етики. 

42. Охарактеризуйте психологію юридичної праці. 

43. Визначте роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. 

44. Охарактеризуйте психологічну структуру особистості.  

45. Розкрийте психологічні засади конфлікту в діяльності працівників юридичної сфери. 

46. Визначте відповідальність за порушення правил адвокатської етики. 

47. Охарактеризуйте відносини адвоката з клієнтом, судом та іншими учасниками процесу. 

48. Охарактеризуйте морально-етичні особливості діяльності адвоката. 

49. Охарактеризуйте професійний імідж адвоката. 

50. Розкрийте професійно-етичні відносини нотаріуса. 

51. Охарактеризуйте морально-етичні особливості діяльності юриста. 

52. Проаналізуйте дотримання правил етикету в судовому процесі. 

53. Проаналізуйте етику судового процесу. 

54. Проаналізуйте сутність судової психології. 

55. Визначте відповідальність за порушення правил адвокатської етики. 

56. Проаналізуйте основні вимоги  до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. 

57. Охарактеризуйте принципи адвокатської етики. 

58. Охарактеризуйте  морально-етичні особливості діяльності юриста. 

59. Проаналізуйте  роль ораторського мистецтва у професійній діяльності судді. 

60. Охарактеризуйте  роль ораторського мистецтва у професійній діяльності слідчого. 

61. Проаналізуйте  моральні вимоги до судді. 

62. Надайте психологічну характеристику пізнавальних процесів особистості суб'єктів 

кримінального, цивільного процесу. 



Зразок тестового питання: 

 
 

 

Екзаменатор                                                                                  Н.О. Обловацька  

 

 

 

Завідувач кафедри публічного  

та приватного права                                                                       Л.В. Орел                                      


