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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 

 
Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Поняття та риси юридичної деонтології.  

2. Передумови виникнення деонтології.  

3. Основні етапи розвитку юридичної деонтології.  

4. Предмет і методи деонтології.  

5. Принципи, джерела та функції юридичної деонтології.  

6. Співвідношення деонтології з іншими науками.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

деонтологія, юридична деонтологія, нормативи культури, нормативна 

деонтологія, спеціальна деонтологія, предмет деонтології, професійна 

поведінка, мета деонтології, завдання деонтології, значення деонтології, 

функції деонтології (пізнавальна, евристична, прогностична, аксіологічна, 

ідеологічна, виховна, прикладна), принципи деонтології (гуманності, 

справедливості, законності, істинності, плюралізму, професійно-правової 

активності), наука, ознаки науки, методи деонтології (загальні, приватні, 

спеціальні), освіта. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття та риси юридичної деонтології. 

Передумови виникнення деонтології. Основні етапи розвитку юридичної 

деонтології. Предмет і методи деонтології. Принципи, джерела та функції 

юридичної деонтології. Співвідношення деонтології з іншими науками.  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

Теми рефератів: 

 «Деонтологія: становлення і розвиток науки». 

 «Місце та значення деонтології у вітчизняній науці». 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  

Скласти схеми: 

 Методи деонтології. 

 Загальнотеоретична характеристика джерел деонтології. 
 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВООХОРОННОЇ 

ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Семінарське заняття 2 год. 

План: 

1. Професія: загальна характеристика.  

2. Характеристика правоохоронної практичної діяльності.  

3. Поняття «практика», «практик».  
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4. Основні ознаки та характеристика правоохоронної практичної 

діяльності. 

5. Функції та принципи правоохоронної практичної діяльності.  

6. Суб’єкти здійснення правоохоронної практичної діяльності.  

7. Обов’язок правоохоронця щодо організації самозахисту населення 

від злочинних посягань. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правоохоронна практика, ознаки правоохоронної практики, професіоналізм, 

компетентність, конфліктність правоохоронної практичної діяльності, 

інформативність правоохоронної практичної діяльності, гласність 

правоохоронної практичної діяльності, принципи правоохоронної практичної 

діяльності, соціальні та спеціально-правові функції правоохоронної практичної 

діяльності, право, суспільство, демократія, вибір і аналіз правових норм, 

правова кваліфікація, вирішення. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Професія: загальна характеристика. 

Характеристика правоохоронної практичної діяльності. Поняття «практика», 

«практик». Основні ознаки та характеристика правоохоронної практичної 

діяльності. Функції та принципи правоохоронної практичної діяльності. 

Суб’єкти здійснення правоохоронної практичної діяльності. Обов’язок 

правоохоронця щодо організації самозахисту населення від злочинних 

посягань. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
Теми рефератів: 

 «Сучасні тенденції розвитку правоохоронної діяльності». 

 «Роль правоохоронної практичної діяльності у сучасному 

суспільстві». 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

Скласти схеми: 

 Функції правоохоронної практичної діяльності. 

 Принципи правоохоронної практичної діяльності. 
 

ТЕМА 3. ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Принципи діяльності поліції.  

2. Система поліції та статус поліцейських.  

3. Деонтологічна основа повноважень поліції та поліцейських заходів.  

4. Добір на посаду поліцейського.  

5. Професійна присяга.  
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6. Правила етичної поведінки поліцейських.  

7. Загальні засади проходження служби в поліції.  

8. Соціальний захист поліцейських.  

9. Міжнародні стандарти поліцейської діяльності. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поліцейський, поліцейська діяльність, повноваження поліцейського, 

поліцейський захід, присяга, присяга поліцейського, етична поведінка 

поліцейського, служба в поліції, соціальний захист поліцейського, 

міжнародні стандарти поліцейської діяльності. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Принципи діяльності поліції. Система поліції 

та статус поліцейських. Деонтологічна основа повноважень поліції та 

поліцейських заходів. Добір на посаду поліцейського. Професійна присяга. 

Правила етичної поведінки поліцейських. Загальні засади проходження служби 

в поліції. Соціальний захист поліцейських. Міжнародні стандарти поліцейської 

діяльності. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

Теми рефератів 

 Деонтологічні основи поліцейської діяльності. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Скласти схему: 
 Принципи діяльності поліції  
 Система поліції та статус поліцейських  
 Міжнародні стандарти поліцейської діяльності 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦЯ 

 

Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Роль правової культури у розвитку правової культури суспільства. 

2. Правова свідомість особистості.  

3. Складові елементи правосвідомості.  

4. Функції правосвідомості.  

5. Професійні деформації правоохоронця. Правовий нігілізм. 

Правовий інфантилізм. Правова демагогія. Правовий ідеалізм. Правовий 

дилетантизм.  

6. Шляхи подолання професійної деформації. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правова культура суспільства, правова культура людини, правова культура 

правоохоронця, основні принципи правової культури правоохоронця (правовий 
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історизм, загальнолюдські правові цінності, «національність» права, 

верховенство правової культури, безпека правової життєдіяльності, соціально-

правова реалібітація, правовий менеджмент), культура правосвідомості, 

культура правової поведінки, культура правоохоронної практики, правова 

освіченість, поважне ставлення до права, вміння користуватися правовим 

інструментарієм, правова свідомість, професійна деформація, правовий 

нігілізм, правовий інфантилізм, правовий романтизм, правовий делетантизм, 

правова демагогія. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Роль правової культури у розвитку правової 

культури суспільства. Правова свідомість особистості. Складові елементи 

правосвідомості. Функції правосвідомості. Професійні деформації 

правоохоронця. Правовий нігілізм. Правовий інфантилізм. Правова демагогія. 

Правовий ідеалізм. Правовий дилетантизм. Шляхи подолання професійної 

деформації. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

Теми рефератів 

 «Фактори формування професійної свідомості та культури 

правоохоронця». 

 «Значення правової культури у правоохоронній діяльності». 

 
Індивідуальні завдання до Теми 4:  

Скласти схему: 

 Складові елементи правосвідомості правоохоронця.  

 Шляхи подолання правового нігілізму. 
 

ТЕМА 5. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦЯ 

 

Семінарське заняття 4 год. 

План 

1. Моральна культура правоохоронця: поняття та структура. 

Принципи моральної культури правоохоронця.  

2. Моральна культура суспільства, соціальної групи, особистості.  

3. Моральна вимога, моральний ідеал, честь та гідність, совість, 

справедливість в практичній діяльності правоохоронця.  

4. Сенс життя та щастя як категорії моральної свідомості 

правоохоронця. Моральний вибір правоохоронця.  

5. Моральні основи спілкування правоохоронця: повага, співчуття, 

милосердя, любов.  

6. Мораль і право як механізми регуляції життєдіяльності 

правоохоронця. 

7. Аксіологічно-історичний характер морально-правової культури. 
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8. Моральна деформація представників правоохоронної професії, її 

причини та засоби подолання. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

моральна культура, моральна культура правоохоронця, моральна культура 

суспільства, моральна свідомість правоохоронця, моральна культура соціальної 

групи, моральна культура особистості, принципи моральної культури, 

деформації моральної культури, причини деформації моральної культури, 

засоби подолання деформації моральної культури, моральна вимога, моральний 

ідеал, честь та гідність, совість, справедливість, сенс життя, щастя, моральний 

вибір правоохоронця, повага, співчуття, милосердя, любов. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Моральна культура правоохоронця: поняття та 

структура. Принципи моральної культури правоохоронця. Моральна культура 

суспільства, соціальної групи, особистості. Моральна вимога, моральний ідеал, 

честь та гідність, совість, справедливість в практичній діяльності 

правоохоронця. Сенс життя та щастя як категорії моральної свідомості 

правоохоронця. Моральний вибір правоохоронця. Моральні основи 

спілкування правоохоронця: повага, співчуття, милосердя, любов. Мораль і 

право як механізми регуляції життєдіяльності правоохоронця. Аксіологічно-

історичний характер морально-правової культури. Моральна деформація 

представників правоохоронної професії, її причини та засоби подолання. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

Тематика рефератів 

 «Місце моральної культури в особистій культурі правоохоронця». 

 «Рівні моральної культури». 

 
Індивідуальні завдання до Теми 5:  

Скласти схему: 

 Структура моральної культури правоохоронця. 

 Функції моральної культури правоохоронця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЧНА ТА ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА 

ПРАВООХОРОНЦЯ 

 

Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Поняття психологічної культури правоохоронця.  

2. Структура психологічної культури правоохоронця.  

3. Характеристика типів темпераменту.  

4. Рівні психологічної культури правоохоронця.  

5. Психологічні прийоми професійного спілкування правоохоронців з 

громадянами.  

6. Конфлікти в правоохоронній діяльності і способи їх вирішення. 

7. Естетика, правова естетика і естетична культура правоохоронця.  

8. Форми прояву естетичної культури правоохоронця.  

9. Службовий етикет правоохоронця.  

10. Зовнішній вигляд правоохоронця.  

11. Вимоги до дизайну й ергономіки робочого місця. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

психологічна культура, психологічна культура правоохоронця, типи 

темпераменту, сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік, характер, рівні 

психологічної культури правоохоронця, конфлікти, способи вирішення 

конфліктів, експектація, емпатія, увага, відчуття, сприймання, пам’ять, 

мислення, уява, емоції, почуття, конфлікт, естетика, правова естетика, 

естетична культура правоохоронця, етикет, службовий етикет юриста. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Поняття психологічної культури правоохоронця. 

Структура психологічної культури правоохоронця. Характеристика типів 

темпераменту. Рівні психологічної культури правоохоронця. Психологічні 

прийоми професійного спілкування правоохоронців з громадянами. Конфлікти 

в правоохоронній діяльності і способи їх вирішення. Естетика, правова естетика і 

естетична культура правоохоронця. Форми прояву естетичної культури 

правоохоронця. Службовий етикет правоохоронця. Зовнішній вигляд правоохоронця. 

Вимоги до дизайну й ергономіки робочого місця. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
Тематика рефератів 

 «Місце моральної культури в особистій культурі правоохоронця». 

 «Рівні моральної культури». 

 «Роль психологічних знань у правоохоронній практиці». 

 «Психологічні прийоми професійного спілкування правоохоронця». 
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Індивідуальні завдання до Теми 6:  

Скласти схему: 

 Конфлікти у правоохоронній діяльності та способи їх вирішення. 

 Структура психологічної культури правоохоронця. 

 Форми прояву естетичної культури правоохоронця. 

 Службовий етикет правоохоронця. 
 

ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНА, ЕКОНОМІЧНА, ПЕДАГОГІЧНА, 

ЕКОЛОГІЧНА, ВОГНЕПАЛЬНА ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

ПРАВООХОРОНЦЯ  

 

Практичне заняття 2 год. 

План 

1. Політична культура правоохоронця: поняття, структура, функції. 

Роль політичної культури в професійному становленні правоохоронця. 

2. Економічна культура правоохоронця: поняття, структура, функції. 

Роль економічної культури в професійному становленні правоохоронця. 

3. Педагогічна культура правоохоронця: поняття, структура, функції. 

Роль педагогічної культури в професійному становленні правоохоронця. 

4. Екологічна культура правоохоронця: поняття, структура, функції. 

Роль екологічної культури в професійному становленні правоохоронця. 

5. Вогнепальна та фізична культура правоохоронця: поняття, 

структура, функції. Роль вогнепальної та фізичної культури в професійному 

становленні правоохоронця. 

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правоохоронець, політична культура правоохоронця, економічна культура 

правоохоронця, педагогічна культура правоохоронця, екологічна культура 

правоохоронця, еогнепальна культура правоохоронця, фізична культура 

правоохоронця. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Політична культура правоохоронця: поняття, 

структура, функції. Роль політичної культури в професійному становленні 

правоохоронця. Економічна культура правоохоронця: поняття, структура, 

функції. Роль економічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. Педагогічна культура правоохоронця: поняття, структура, 

функції. Роль педагогічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. Екологічна культура правоохоронця: поняття, структура, 

функції. Роль екологічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. Вогнепальна та фізична культура правоохоронця: поняття, 

структура, функції. Роль вогнепальної та фізичної культури в професійному 

становленні правоохоронця. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  

Теми рефератів 

 Роль політичної культури в професійному становленні 

правоохоронця. 

 Роль економічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. 

 Роль педагогічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. 

 Роль екологічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. 

 Роль вогнепальної та фізичної культури в професійному 

становленні правоохоронця. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  
Скласти схему: 

 Політична культура правоохоронця: поняття, структура, функції.  

 Економічна культура правоохоронця: поняття, структура, функції.  

 Педагогічна культура правоохоронця: поняття, структура, функції. 

 Екологічна культура правоохоронця: поняття, структура, функції.  

 Вогнепальна та фізична культура правоохоронця: поняття, 

структура, функції.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Виникнення деонтології як науки. Становлення системи 

деонтологічних знань. 

2. Поняття та характеристика деонтології та правової деонтології. 

3. Предмет наукового дослідження деонтології. 

4. Роль правової деонтології в системі гуманітарних наук. 

5. Функції правової деонтології. 

6. Принципи правової деонтології. 

7. Методи правової деонтології. 

8. Професія та спеціальність «правоохоронець». Практична професійна 

діяльність. 

9. Професіограма професії. 

10. Професіоналізм та компетентність у правоохоронній діяльності. 

11. Нормативні основи правової деонтології. 

12. Професійна присяга – морально-правове зобов’язання перед 

професією, суспільством, державою. 

13. Професійний обов’язок правоохоронця. 

14. Державна і професійно-правова символіка. 

15. Соціальні конфлікти та їх вияв у сфері правоохоронної діяльності. 

16. Вирішення та попередження конфліктів у сфері правоохоронної 

діяльності. 

17. Свідомість, правова свідомість. Характеристики свідомості. 

18. Форми свідомості. 

19. Види правосвідомості. 

20. Механізм правосвідомості. Зв’язок правосвідомості з моральними 

якостями особистості. 

21. Деформації професійної правосвідомості правоохоронця. 

22. Причини професійної деформації правоохоронців. 

23. Правовий нігілізм: поняття, види. 

24. Профілактика та шляхи подолання професійної деформації 

правоохоронця.  

25. Шляхи подолання правового нігілізму, романтизму, дилетантизму 

та правової демагогії в суспільстві. 

26.  Правова культура, система правових цінностей та соціальне 

призначення правової культури. 

27. Види правової культури. 

28. Показники визначення рівня правової культури суспільства. 

29. Структурні компоненти правової культури особистості. 

30. Моральна культура правоохоронця: поняття та структура. 

31. Принципи моральної культури правоохоронця. 

32. Моральна культура суспільства, соціальної групи, особистості. 

33. Поняття професійної етики правоохоронця. 

34. Поняття моральної вимоги та морального ідеалу. 

35. Поняття честі та гідності особи, правоохоронця. 
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36. Значення совісті та справедливості в практичній діяльності 

правоохоронця. 

37. Сенс життя та щастя як категорії моральної свідомості 

правоохоронця.  

38. Моральний вибір правоохоронця. 

39. Моральні основи спілкування правоохоронця: повага, співчуття, 

милосердя, любов. 

40. Мораль і право як механізми регуляції професійної діяльності 

правоохоронця.  

41. Поняття психологічної культури правоохоронця. 

42. Поняття темпераменту та характеру. 

43. Характеристика типів темпераменту. 

44. Психологічні прийоми професійного спілкування правоохоронців з 

громадянами.  

45. Поняття уваги, відчуттів, сприймання, пам’яті, мислення, уяви. 

46. Головні характеристики мислення. 

47. Загальна характеристика емоцій та почуттів. 

48. Потреби як внутрішній фактор активності особистості. 

49. Інтереси та їх стимулююча роль активності особистості. 

50. Спрямованість особистості. 

51. Свідомість та ідеали особистості. 

52. Формування та розвиток світогляду та ідеалів особистості. 

53. Психологічний механізм законослухняної поведінки. 

54. Психологічні причини відхилення від норм правової поведінки.  

55. Психологічна сумісність і психологічний клімат у службовому 

колективі. 

56. Конфлікт у колективі, його види та шляхи вирішення. 

57. Правоохоронець як керівник. Основні стилі керівництва. 

58. Естетика, правова естетика і естетична культура правоохоронця. 

59. Форми прояву естетичної культури правоохоронця.  

60. Службовий етикет правоохоронця.  

61. Зовнішній вигляд правоохоронця.  

62. Вимоги до дизайну й ергономіки робочого місця. 

63. Поняття, структура і зміст економічної культури правоохоронця. 

64. Поняття, структура і зміст економічної культури правоохоронця. 

65. Поняття, структура і зміст політичної культури правоохоронця. 

66. Інформаційно-правове суспільство і правоохоронець. 

67. Роль політичної культури в професійному становленні 

правоохоронця. 

68. Роль економічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. 

69. Роль педагогічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. 

70. Роль екологічної культури в професійному становленні 

правоохоронця. 
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71. Вогнепальна та фізична культура правоохоронця: поняття, 

структура, функції.  

72. Роль вогнепальної та фізичної культури в професійному 

становленні правоохоронця. 

73. Значення професії правоохоронця в сучасній Україні. 

74. Правила етичної поведінки поліцейських. 

75. Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності. 

 
 


