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1.Виникнення деонтології як науки. Передумови виникнення юридичної 

деонтології.  

2.Етапи розвитку юридичної деонтології.  

3.Поняття та загальна характеристика юридичної деонтології як науки. 

4.Предмет юридичної деонтології. Метод юридичної деонтології.  

5.Функції та принципи юридичної деонтології. 

6.Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. Мета та завдання 

юридичної деонтології як навчальної дисципліни.  

7.Структура та джерела курсу «Юридична деонтологія». 

8.Поняття та зміст юридичної діяльності. Види юридичної діяльності. 

9.Система юридичної діяльності. Суб’єкти, об’єкти та засоби юридичної 

діяльності. Форми юридичної діяльності. 

10.Освітня, наукова та практична  юридична діяльність.  

11.Методи здійснення юридичної діяльності. Функції юридичної діяльності. 

12.Поняття та ознаки професії «юрист». 

13.Місце і соціальне призначення юридичної професії у суспільстві та 

державі.  

14.Сфери професійної діяльності юриста.  

15.Кадрова політика держави щодо професійної діяльності юриста. 

16.Загальні засади освіти в Україні. 

17.Поняття, види і форми юридичної освіти.  

18.Шляхи удосконалення юридичної освіти. Правова освіта населення. 

19.Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти. 

20.Галузевий державний стандарт вищої юридичної освіти. 

21.Засоби діагностики якості вищої освіти. 

22.Завдання, права та обов’язки вищих навчальних закладів юридичної освіти 

в Україні. 

23.Порядок створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів 

юридичної освіти. 

24.Ліцензування вищих навчальних закладів юридичної освіти.  

25.Правовий статус вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

26.Структура вищого навчального закладу юридичної освіти. Управління 

вищим навчальним закладом юридичної освіти.  

27.Учасники навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів 

юридичної освіти. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних 

працівників.  

28.Права та обов’язки студентів. Студентське самоврядування. 

29.Поняття, предмет та функції юридичної науки.  

30.Методологія юридичної науки. 

31.Види та зміст методів юридичної науки.  

32.Види наукових юридичних дисциплін.  

33.Теоретичні та історичні юридичні науки.  

34.Галузеві юридичні науки. 

35.Спеціальні юридичні науки. 

36.Проблеми та перспективи розвитку юридичної науки. 



37.Науково-дослідна діяльність у сфері юридичної науки. Наукові юридичні 

спеціальності. 

38.Наукові юридичні установи в Україні. 

39.Поняття, функції та принципи практичної юридичної діяльності. 

40.Поняття та ознаки юридичної практики.  

41.Види юридичної практики. 

42.Зміст, структура і функції юридичної практики. 

43.Поняття та види юридичного процесу.  

44.Юридична справа і її вирішення. Види процесуальних актів. 

45.Основні вимоги та умови набуття права на здійснення практичної 

юридичної діяльності.  

46.Права та обов’язки  суб’єктів практичної юридичної діяльності. 

47.Дисциплінарна відповідальність суб’єктів практичної юридичної 

діяльності.  

48.Вища рада юстиції України як контрольно-наглядовий орган у сфері 

дисциплінарної відповідальності суб’єктів практичної юридичної діяльності.  

49.Гарантії забезпечення статусу суб’єктів практичної юридичної діяльності. 

50.Основні види юридичної практики. 

51.Судова практика.  

52.Прокурорська практика. 

53.Адвокатська практика. Нотаріальна практика. 

54.Слідча практика. Оперативно-розшукова практика. 

55.Практика органів дізнання. 

56.Практика державної кримінально-виконавчої служби.  

57.Практика державної виконавчої служби.  

58.Практика органів реєстрації актів цивільного стану.  

59.Практика юридичної служби органів державної влади та місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. 

60.Приватна юридична практика. 

61.Поняття та зміст правової культури юриста.  

62.Структура та функції правової культури юриста. 

63.Співвідношення правової культури юриста та правової культури 

суспільства. 

64.Правове  мислення юриста. Форми правового мислення юриста. 

65.Правове судження. 

66.Правовий умовивід.  

67.Правове поняття.  

68.Якості правового мислення юриста. 

69.Деформації правової культури юриста та шляхи їх подолання. 

70.Поняття та зміст політичної культури юриста.  

71.Структура та функції політичної культури юриста.  

72.Принцип політичного нейтралітету як складова політичної культури 

юриста. 

73.Поняття та зміст психологічної культури юриста.  

74.Психічний склад особи юриста. Система психічних властивостей особи 

юриста. 



75.Психологія ділового спілкування юриста. Види конфлікту. Стилі 

вирішення конфлікту. 

76.Поняття та зміст етичної культури юриста.  

77.Професійна етика юриста. 

78.Професійний обов’язок юриста. Присяга у сфері юридичної діяльності. 

79.Деформації етичної культури юриста та шляхи їх подолання. 

80.Поняття та зміст естетичної культури юриста.  

81.Службовий етикет юриста. 

82.Традиції і ритуали у сфері юридичної діяльності.  

83.Державна і професійно-правова символіка. Естетичні засади оформлення 

юридичних документів. 

84.Поняття та зміст інформаційної культури юриста. 

85.Поняття та зміст економічної культури юриста.  

86.Структура економічної культури юриста. Економічні права у суспільстві. 

87.Економічні знання юриста. Участь юриста у здійсненні економічної 

політики держави. 

88.Поняття та зміст екологічної культури юриста. 

89.Екологічна безпека у суспільстві. Нормативи екологічної безпеки. 

90.Екологічні права та обов’язки у суспільстві. 

 


