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РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН* 
(Робоча навчальна програма) 

 

для студентів факультету післядипломної освіти 
МДГУ імені Петра Могили 

 

Теми Перелік тем 

Кількість годин 

    

1 Поняття, предмет, 
структура і методологія 
юридичної деонтології 
та її місце в системі 
підготовки юристів  

6 2 2 4 

есе, 
реферат, 
співбесіда, 
тестування 

2 Юридична наука, освіта 
і практика: характерні 
риси і взаємозв’язок 

4     4 

3 Юридична професія: 
загальна деонтологічна 
характеристика та 
характеристики її 
окремих видів (напрямів) 

8 2   4 

4 Професійна культура 
правника: структура і 
характеристика її 
складових 

3     3 

5 Право і мораль: поняття, 
взаємозв’язок і вплив на 
професійну культуру 
юриста 

6 2 2 2 

Разом 27 6 4 17 

Форма 
контролю 

У
сь
ог
о 
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ек
ці
ї 
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уп
ов
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за
ня
тт
я 
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ам
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а 

ро
бо
та

 

* Примітка: Робочий тематичний план (робоча навчальна програма) 
може змінюватись за рішенням вченої ради вищого навчального 
закладу відповідно до умов організації навчального процесу, про що 
студенти повинні бути завчасно поінформовані. 
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ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Тема 1. Поняття, предмет, структура і методологія юридичної 
деонтології та її місце в системі підготовки юристів 

План лекції: 
1. Поняття деонтології як вчення про належну професійну діяльність. 
2. Поняття, принципи і функції юридичної деонтології. 
3. Предмет і структура юридичної деонтології як науки і навчальної 

дисципліни. 
 

Тема 3. Юридична професія: загальна деонтологічна характерис-
тика та характеристики її окремих видів (напрямів)  

План лекції: 
1. Соціальна природа правничої діяльності як галузі суспільного 

розподілу праці, її функції і структура.  
2. Поняття та ознаки професійної діяльності правника. 
3. Деонтологічна характеристика окремих видів (напрямів) правничої 

професійної діяльності: суддівської, адвокатської, нотаріальної, 
прокурорської, нормотворчої, наукової. 

 
Тема 5. Право і мораль: поняття, взаємозв’язок і вплив на професійну 

культуру юриста. 
План лекції: 

1. Поняття і сутність права. Ознаки правової держави. 
2. Поняття і сутність моралі. Моральні принципи.  
3. Взаємовплив права і моралі як органічно пов’язаних нормативних 

систем життєдіяльності людини, суспільства і держави. 
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ТЕМИ І ПЛАНИ ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ 
Групове заняття № 1 (семінар – 2 години) 
Тема: Юридична деонтологія: загальна характеристика 

План семінару: 
1. Поняття, предмет і структура юридичної деонтології. 
2. Історія виникнення, становлення та розвитку юридичної деонтології. 
3. Місце юридичної деонтології в системі правничої науки, освіти і 

практики. 
 

Групове заняття № 2 (семінар – 2 години) 
Тема: Правнича професія: характеристика окремих видів (напрямів) 

діяльності  
План семінару: 

1. Деонтологічна характеристика правничої професії. 
2. Деонтологічна характеристика окремих видів (напрямів) правничої 

діяльності. 
3. Деонтологічний кодекс юриста. 


