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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 
ВСТУП 

Наука юридична деонтологія, маючи комплексну структуру, що 
включає знання з різних галузей знань, умінь та навичок, зокрема: 
теорії держави і права, етики, психології, культурології, організації 
діяльності органів судової влади, адвокатури, прокуратури тощо 
створює можливості для підготовки студента до більш успішного 
засвоєння у подальшому навчанні на юридичному факультеті інших 
правничих навчальних дисциплін; сприяє активізації інтелектуальних, 
моральних і вольових якостей, необхідних для здійснення професій-
ної юридичної діяльності, а також особистісному становленню 
майбутніх правників. 

 
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Метою опанування студентом навчальної дисципліни “Юридична 
деонтологія” є вивчення історії виникнення і розвитку правничої 
професії, її ознак, місця серед інших професій та значення для 
опанування фаху юриста, що спрямований на розбудову правової 
держави і становлення громадянського суспільства в Україні. 

Завданнями цієї навчальної дисципліни є знайомство з основними 
рисами професії юриста; з’ясування сутності, змісту і вимог 
складових професійної культури юриста; значення і ролі моралі та 
психології у виконанні юристом своїх посадових функцій; розкриття 
поняття і змісту юридичної науки, освіти, практики та їх 
взаємозв’язків. 

Набуті знання студент повинен вміти правильно застосовувати в 
юридичній практиці, володіти мистецтвом міжособистісного 
спілкування, завжди з високим рівнем усвідомлення та сумління 
захищати справедливість, права, честь і гідність людини, суспільства і 
держави. 

 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ 

Навчальна дисципліна “Юридична деонтологія” за своїм змістом 
безпосередньо та опосередковано пов’язана з такими навчальними 
дисциплінами, що вивчаються студентами-юристами, як: теорія 
держави і права, історія держави і права, психологія, етика, естетика, 
політологія, соціологія, релігієзнавство. 
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Відповідний рівень наявних знань, умінь та навичок студентів з 
вищезазначених навчальних дисциплін поглиблює розуміння сутності 
юридичної деонтології та її впливу на результати професійної 
правничої діяльності. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема. Поняття юридичної деонтології та її місце в системі 
підготовки юристів 

Поняття і зміст деонтології як науки про належну професійну 
діяльність. Історія становлення і розвитку деонтологічних знань 
взагалі і юридичної деонтології зокрема. Поняття, принципи і функції 
юридичної деонтології. Місце і роль юридичної деонтології в системі 
правових наук, правничої освіти і практики. 

 
Тема. Предмет, структура і методологія юридичної деонтології 

Предмет юридичної деонтології як науки і навчальної дисципліни. 
Структура юридичної деонтології як цілісна система знань про 
правничу професію та загальні вимоги щодо її здійснення. 

Методи юридичної деонтології: загальнонаукові та спеціальні. 
Категорії юридичної деонтології. 

 
Тема. Юридична наука, освіта і практика: характерні риси і 

взаємозв’язок 
Поняття і характерні ознаки правничої науки. Методологія і 

структура правничої науки. Місце і роль правничої науки в системі 
суспільних наук. 

Характеристика правничої освіти: види, форми, методи і засоби. 
Місце і роль правничої освіти в системі освіти людини і суспільства. 

Види, форми, методи і засоби юридичної практики. Місце і роль 
юридичної практики в життєдіяльності людини, суспільства і 
держави. 

Взаємозв’язок і взаємовплив юридичної науки, освіти і практики. 
 

Тема. Юридична професія: загальна характеристика та професійні 
особливості її окремих видів (напрямів) 

Характерні ознаки юридичної професійної діяльності. Суспільно 
визначені критерії належної поведінки носіїв правничої професії. 
Структурна характеристика правничої професії. Кваліфікаційний 
паспорт правника. Деонтологічна характеристика окремих видів 
(напрямів) професійної діяльності правника.  
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Тема. Професійна культура юриста: структура і характеристика 
її складових 

Поняття і зміст професійної культури. Структура професійної 
культури правника. Загальна культура носія правничої професії як 
людини, особи, громадянина. Соціально-психологічні особливості 
загальної культури правника. Основні критерії визначення і оцінки 
професійних якостей правника. Професійна атестація.  

 
Тема. Моральна культура юриста 

Поняття, сутність і структура моральної культури юриста. 
Основні моральні принципи юридичної практики: совість, 

справедливість і милосердя як вихідні елементи моральної культури. 
Функціональні особливості моральних принципів у різних сферах 
юридичної практики. 

Проблеми морального і естетичного виховання та основні критерії 
оцінки моральних якостей юриста.  

 
Тема. Релігійна культура юриста 

Світові релігійні конфесії, течії, культи та їх роль у формуванні 
світоглядних орієнтирів особистості. Взаємовідносини релігії з особою, 
суспільством, державою і правом. Вплив релігії на формування права 
і правовідносин у суспільстві. 

Поняття і сутність релігійної культури юриста. Релігійні знання як 
складова формування професійної культури правника. 

 
Тема. Політична культура юриста 

Політика, держава і право.  
Поняття, структура, зміст і сутність політичної культури. Політична 

культура як компонент професіоналізму юриста. Рівень політичної 
культури правника як умова становлення правової держави. 

Механізм формування політичної культури юриста. Політична 
культура і політична свідомість. Аполітичність та її соціальні наслідки. 
Формування політичних поглядів і нахилів. Політичний плюралізм. 

 
Тема. Правова культура юриста 

Соціальна природа правничої діяльності як галузі суспільного 
розподілу праці, її функції і структура.  

Поняття, структура і загальна характеристика правової культури. 
Професійне мислення юриста. Юрист як державний службовець. 

Правова кваліфікація як складова професіоналізму правника. 
Професійна деформація. Правовий нігілізм. 
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Тема. Право і мораль: поняття, взаємозв’язок і вплив на 
професійну культуру юриста 

Поняття і сутність права. Ознаки правової держави. 
Поняття і сутність моралі як звичаєвої нормативної системи 

суспільного буття. Структура моралі. Моральні принципи. 
Естетика як складова частина професійної культури правника. 
Взаємовплив права і моралі як органічно пов’язаних нормативних 

систем життєдіяльності людини, суспільства і держави. 


