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Тема. Природа юридичної деонтології та її розвиток як науки та навчальної 

дисципліни. 

         Поняття деонтології як науки. Поняття і природа виникнення юридичної 

деонтології. Становлення та розвиток юридичної деонтології. Джерела деонтологічних 

норм.  

       Загальна характеристика та основні риси юридичної деонтології. Різноманітність 

підходів до  визначення юридичної деонтології в наукових джерелах. Основні ознаки 

науки «юридична деонтологія». 

      Поняття та суть обов’язку в юридичної деонтології. Зміст внутрішнього та 

зовнішнього імперативу службового обов’язку. Спільні та відмінні риси між  

внутрішнім та зовнішнім імперативами службового обов’язку.  Поняття обітниці. 

 Місце юридичної деонтології в системі юридичних та неюридичних наук. Роль 

юридичної деонтології у теорії і практиці юриспруденції.  

Відмінність юридичної деонтології як науки від юридичної деонтології як навчальної 

дисципліни. 

 

 

 

Тема. Предмет, метод, принципи та функції юридичної деонтології. 

   Поняття предмета юридичної деонтології. Критерії визначення предмета юридичної 

деонтології. 

       Структура та основні компоненти юридичної деонтології. 

       Функції  юридичної деонтології. Джерела юридичної деонтології.  

       Принципи юридичної деонтології як науки.  

 

Тема. Юридична професія і соціальне призначення юриста в суспільстві та 

державі. 

   Поняття «юрист». Основні риси поняття «юрист».  

   Соціальне призначення юриста. Основні риси юридичної професії.  Основні якості 

юриста у різних сферах діяльності. Характеристика юридичних спеціальностей. 

    Поняття юридичниї фах. Окремі фахи юридичної професії. Кваліфікація юриста.   

 

Тема.Соціалізація юриста та юридична діяльність. 

        Соціалізація юриста та поняття соціальної діяльності.  

         Поняття юридичної діяльності. Види юридичної діяльності за різними критеріями. 

Ознаки юридичної діяльності. Функції юридичної діяльності. Юридична справа. 

      Система (структура)юридичної діяльності. 

     Поняття і види соціального регулювання юридичної діяльності. Соціальні відхилення в 

діяльності юристів. 

     Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів. Принципи професійної 

юридичної діяльності. 

 

Тема . Професійно-правова культура юриста. 

        Поняття правової свідомості та правової культури.  Структура правосвідомості.  

      Правова культура юриста як спеціаліста. Зміст правової культури юриста. 

Принципи  та функції правової культури юриста.  

       Поняття та зміст професійної культури юриста. Професійно-правове мислення 

юриста. Поняття юрист-професіонал. Деформації професійної правосвідомості 

юристів. 



 

 

Тема. Моральна культура юриста. 

      Поняття і сутність моралі. Етика як наука про мораль. Моральна норма, її зміст та 

склад.  

     Поняття, зміст та завдання моральної культури юриста.  Основні принципи етичної 

культури юриста. Мораль і професійний обов’язок юриста. Функції та принципи 

моральної культури юриста.  

       Моральна поведінка й моральна діяльність.  Деформації моральної свідомості юристів 

та шляхи їх подолання.  

 

Тема. Політична культура юриста. 

      Поняття політики як соціального явища. Історія розвитку світової політичної 

думки. Політична діяльність як соціальне явище.  Політичні норми.  

   Поняття та види політичної культури юриста. Механізм формування політичної 

культури юриста. Принципи політичної культури юриста. Функції політичної 

культури юриста. Законодавче регулювання участі юристів у політичному житті. 

 

Тема . Психологічна культура юриста. 

      Загальні поняття про предмет психології. Основні форми психологічної діяльності 

людини. Предмет і завдання юридичної психології. Поняття психологічних чинників у 

діяльності юристів. Психологічні прийоми професійного спілкування юристів з 

громадянами. 

       Конфлікти у юридичній практиці. Стилі вирішення конфліктів. 

      Поняття психологічної культури юриста. Зміст психологічної культури правника.  

Основні рівні психологічної культури юриста.  Значення психологічної культури юриста.  

Характеристика психологічної культури за темпераментом.   

 

Тема . Естетична культура юриста. 

   Поняття естетики та її сутність. Завдання правової естетики. 

   Поняття естетичної культура юриста та форми ї прояву. Складові елементи естетичної 

культура юриста.  

    Принципи  та функції естетичної культура юриста.  Предмет та мета юридичного 

(службового) етикету. Методи та функції юридичного етикету. Естетична характеристика 

правових документів.  

 

Тема.  Інтелектуальна та емоційна культура юриста. 

     Поняття інтелекту. Поняття інтелектуальної культури юриста та її основні компоненти. 

Принципи та функції інтелектуальної культури юриста.  

    Поняття та принципи емоційної культури юриста. Види емоцій. Функції емоційної 

культури юриста. 

 

Тема.   Юридична практика. 

        Поняття та риси юридичної практики. Структура юридичної практики. Види 

юридичної практики. Функції юридичної практики. Форма юридичної практики. 

Юридичний процес як комплексна система, його ознаки. 
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