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ДОДАТОК Б 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
(тематика письмових робіт) 

 
Варіант 1. Есе на тему “Поняття і зміст юридичної деонтології”. 

Реферат на тему “Соціальні та правові джерела юридичної 
діяльності”. 

 
Варіант 2. Есе на тему “Структура юридичної деонтології”. 

Реферат на тему “Поняття, структура і загальна характерис-
тика правової культури юриста”. 

 
Варіант 3. Есе на тему “Поняття і характерні ознаки правничої науки”. 

Реферат на тему “Політика, держава і право: співвідно-
шення та вплив на формування професійної культури 
юриста”. 

 
Варіант 4. Есе на тему “Місце і роль юридичної освіти в системі 

освіти в Україні”. 
Реферат на тему “Політична культура як компонент 
професійної культури юриста”. 

 
Варіант 5. Есе на тему “Поняття і деонтологічні ознаки юридичної 

практики”. 
 Реферат на тему “Деонтологічна характеристика діяльності 

адвоката”. 
 
Варіант 6. Есе на тему “Деонтологічні ознаки адвокатської діяльності”. 
 Реферат на тему “Юрист як державний службовець”. 
 
Варіант 7. Есе на тему “Поняття і зміст професійної культури 

особистості”. 
 Реферат на тему “Деонтологічна характеристика діяльності 

нотаріуса”. 
 
Варіант 8. Есе на тему “Структура професійної культури юриста”. 
 Реферат на тему “Професійні громадські об’єднання юристів: 

їх статус і повноваження”. 
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Варіант 9. Есе на тему “Поняття та структура моральної культури 

юриста”. 
Реферат на тему “Соціальна роль і призначення юриста в 
правовій державі”. 

 
Варіант 10. Есе на тему “Поняття та структура моральної культури 

особистості”. 
Реферат на тему “Зміст і структура професійної культури 
юриста”. 

 
Варіант 11. Есе на тему “Поняття та сутність релігійної культури 

особистості”. 
Реферат на тему “Деонтологічна характеристика основних 
напрямків і видів юридичної практики”. 

 
Варіант 12. Есе на тему “Поняття та сутність релігійної культури 

юриста”. 
Реферат на тему “Історія виникнення, становлення та 
розвитку юридичної деонтології”. 

 
Варіант 13. Есе на тему “Поняття і зміст політичної культури 

особистості”. 
Реферат на тему “Юридична професія в Україні: історія і 
сучасність”. 

 
Варіант 14. Есе на тему “Поняття і зміст естетичної культури юриста”. 

Реферат на тему “Взаємозв’язок юридичної науки, освіти 
і практики”. 

 
Варіант 15. Есе на тему “Поняття і загальна характеристика правової 

культури особистості”. 
Реферат на тему “Роль мистецтва у вихованні естетичної 
культури юриста”. 

 
Варіант 16. Есе на тему “Правова культура як складова професійної 

культури юриста”. 
Реферат на тему “Деонтологічна характеристика діяльності 
юриста в органах судової влади”. 

 
Варіант 17. Есе на тему “Правовий нігілізм”. 

Реферат на тему “Природа, зміст і соціальні наслідки 
помилок в юридичній практиці”. 
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Варіант 18. Есе на тему “Естетика як складова професійної культури 

правника”. 
Реферат на тему “Деформація правової свідомості: причини, 
форми та соціальні наслідки”. 

 
Варіант 19. Есе на тему “Мова як складова професійної культури 

правника”. 
Реферат на тему “Релігійна культура як складова 
професійної культури правника”. 

 
Варіант 20. Есе на тему “Поняття і сутність права”. 

Реферат на тему “Право і мораль як органічно пов’язані 
нормативні системи суспільства”. 

 
Варіант 21. Есе на тему “Психологічна культура юриста”. 

Реферат на тему “Поняття, сутність і структура етичної 
культури правника”. 

 
Варіант 22. Есе на тему “Естетична культура юриста”. 

Реферат на тему “Основні моральні принципи правничої 
діяльності”. 

 
Варіант 23. Есе на тему “Правозахисна діяльність юриста”. 

Реферат на тему “Совість, справедливість і милосердя як 
засадничі принципи професійного обов’язку юриста”. 

 
Варіант 24. Есе на тему “Законодавча діяльність юриста”. 

Реферат на тему “Професійні стандарти правничої 
діяльності в національному і міжнародному праві”. 
 

Варіант 25. Есе на тему “Роль культури у формуванні особистості 
юриста”. 
Реферат на тему “Правомірна поведінка та її роль у 
формуванні професійної культури правника”. 

 
Варіант 26. Есе на тему “Консультаційна діяльність юриста”. 

Реферат на тему “Основні права та обов’язки юриста”. 
 
Варіант 27. Есе на тему “Правоохоронна діяльність юриста”. 

Реферат на тему “Роль економічних знань у формуванні 


