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Пояснювальна записка 
 
 
 Навчальна програма дисципліни «Юридична деонтологія» призначена для 

студентів, які навчаються за спеціальністю «Право», «Правознавство». Курс 

юридичної деонтології має важливе значення для підготовки правознавців. Це 

обумовлено необхідністю побудови в Україні демократичного суспільства, що 

базується на таких загальнолюдських цінностях, як верховенство права та 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Юридична деонтологія — молода навчальна дисципліна, що викладається у 

вузах України, де готують спеціалістів-правників. 

Мета вивчення дисципліни — дати студентам-юристам основні знання про 

вимоги до професійних та особистих якостей правників, ознайомити зі специфікою 

соціального регулювання їхньої професійної діяльності, розкрити систему 

формування світогляду юриста. Оскільки в процесі вивчення даної дисципліни 

студенти отримують цілісне уявлення про важливі практичні аспекти юридичної 

діяльності, норми поведінки юристів, що визначають моральні засади 

взаємовідносин «юрист — юрист», «юрист — клієнт», «юрист — громадськість», це 

сприяє ефективному виробленню у майбутніх спеціалістів професійних навичок 

пошуку оптимальних рішень у складних ситуаціях, безпосередньо не врегульованих 

правом. 

 Вимоги до знань і вмінь студентів 

Знати: 

• основні категорії деонтології, що мають особливо важливе значення у 

професійній діяльності юристів; 

•  завдання і функції юридичної деонтології, етапи її виникнення, 

становлення та розвитку; 

• місце юридичної деонтології у загальній системі професійної культури 

правника; 
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• особливості морального регулювання суспільних відносин, що 

виникають під час здійснення правниками різних видів професійної діяльності; 

• специфіку взаємодії морального та правового регулювання діяльності 

правників; 

• головні напрямки та методи морального виховання юристів. 

 

Уміти: 

• реалізовувати норми моралі у процесі здійснення юридичної діяльності; 

• виявляти, аналізувати та розв‘язувати конкретні проблеми морального 

характеру, що виникають у роботі правників. 
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Тематичний план  

дисципліни „Юридична деонтологія” 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Назва змістового модуля, теми 

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні положення та історичні 
передумови виникнення юридичної деонтології 

1.  Предмет, об'єкт та історія виникнення юридичної деонтології. 

2 Методологія та зміст юридичних наук. 

3 Загальна характеристика юридичної діяльності. 
 

4 Загальна характеристика юридичної професії. 
Особливості  окремих видів юридичної  практичної діяльності. 
 
Модульний контроль 1. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: Культура – як основа професіональних 
якостей юриста 

5 Різновиди культури юриста. 
6. Естетична складова професії юриста. 
7. Морально-професійний обов’язок юриста. 

8. Роль деонтологічних кодексів у регулюванні професійної поведінки 
юристів 
 
Модульний контроль 2. 

 Разом годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 «Юридична деонтологія» 

 
Змістовий модуль 1. Загальні положення та історичні передумови юридичної 

деонтології 
Тема 1. Предмет та об’єкт юридичної деонтології. 
 

Виникнення і розвиток юридичної деонтології. Поняття деонтології. Підходи 

до тлумачення поняття «юридична деонтологія». Загальна, нормативна та спеціальна 

деонтологія. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань. Завдання 

юридичної деонтології. Функції юридичної деонтології. 

Місце юридичної деонтології в системі гуманітарних наук. Взаємозв`язок 

юридичної деонтології з іншими суспільними науками. 

 
Література: [14-18,20, 21, 23-27] 

 

Тема 2. Методологія та зміст юридичних наук. 
 

Юридична наука: поняття та структура. Функції юридичної науки. Об`єкт та 

предмет юриспруденції. Юриспруденція як система юридичних наук. Етапи, 

напрями і концепції розвитку юриспруденції. Юридична наука і її значення для 

юридичної роботи. 

Юридична деонтологія як юридична наукова дисципліна. Місце деонтології в 

загальній системі юридичних наук. Предмет і структура курсу юридичної 

деонтології. Мета, завдання, значення юридичної деонтології як навчальної 

дисципліни. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології. 

Основні методологічні підходи, що застосовуються в деонтології. 

Поняття, види і зміст методів, що застосовуються в деонтології. Загальні, 

приватні, спеціальні. 

 

 
Література: [15, 16, 18, 20, 21, 24, 98] 
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Тема 3. Загальна характеристика юридичної діяльності 
 

Поняття соціальної діяльності. Юридична діяльність як окремий вид 

соціальної діяльності. Поняття юридичної діяльності, її основні ознаки. Мета 

юридичної діяльності, її роль у процесі становлення правової держави в Україні. 

Забезпечення прав і свобод громадян — основний напрямок професійної 

діяльності юристів. 

Система юридичної діяльності, її структура і форма. Види, способи та функції 

юридичної діяльності. Співвідношення навчальної, професійної і наукової 

юридичної діяльності. 

Діяльність давньоримських юристів як родоначальників юридичної теорії та 

практики. Епоха класичної юриспруденції в Римі: основні напрями діяльності. 

Суспільне значення юридичної діяльності як особливого різновиду соціальної 

практики. 

 

Література:[15-27, 52, 60, 69, 74] 
 
Тема 4. Загальна характеристика юридичної професії. Особливості  окремих 
видів юридичної  практичної діяльності. 
 

Юридична спеціальність: поняття, основні риси. Соціальна роль і призначення 

юриста в суспільстві. Сфери професійної юридичної діяльності. Поняття і види сфер 

діяльності юриста. Діяльність юриста в органах державної влади і управління. 

Юридична діяльність у правоохоронних органах. Юрист у комерційних 

структурах. Сучасні тенденції до розширення сфер юридичної професійної 

діяльності. 

Основні юридичні спеціальності. Характеристика діяльності суддів. Суддя — 

носій судової влади. Службовий обов`язок судді. Роль присяги для службового 

обов’язку судді. 
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Специфіка роботи прокурора. Нагляд за дотриманням законності — основний 

обов`язок прокурора. 

Характеристика слідчої діяльності. 

Особливості нотаріальної діяльності. Характеристика адвокатської діяльності. 

Юридична консультативна діяльність. 

 

Література:[1-13, 14, 15, 18-21, 30, 32, 36, 46, 47, 50, 54, 56, 65, 70, 75, 80, 83-85, 93] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: Культура – як основа професіональних якостей 
юриста 

 
Тема 5. Різновиди культури юриста. 
 

Поняття і структура професійної культури юриста. Правова культура 

професійної діяльності юриста, її соціальне значення. Професійна правосвідомість 

юриста. Структура правосвідомості. Правомірна діяльність правника як суб`єкта 

юридичної діяльності. 

Компоненти правової культури. 

Правова культура і успіх професійної діяльності юриста. 

Поняття етики професійної юридичної діяльності. Моральна культура юриста і 

її структура. Кодекс професійної етики юриста. Етичні передумови узгодження 

суспільних, групових та особистих інтересів юриста. Професійний обов`язок юриста. 

Професійна таємниця юриста. Присяга юриста. Етика і різні види правової кар`єри. 

Поняття і види професійної етики. 

Моральна деформація юриста і її причини. Моральна відповідальність. 

 

Література: [15-18, 21-24, 27, 29, 37, 41, 43, 44, 49, 53, 55-57, 63, 64, 76, 77, 86, 89, 

91, 96, 99] 
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Тема 6. Естетична складова професії юриста. 
 

Поняття соціального регулювання професійної юридичної діяльності. Естетика 

і естетична культура юриста. Форми прояву естетичної культури юриста. Службовий 

етикет юриста. Етикет службових взаємин. Етикет керівника і підлеглого. Етикет 

ведення службового засідання. Взаємини між колегами-юристами на службі. 

Культура одягу юриста. Естетичні вимоги щодо оформлення офіційних правових 

документів. Естетична культура робочого місця юриста. 

Психологічна, економічна, екологічна та інформаційна культура юриста. 

Роль корпоративних, естетичних норм у регулюванні юридичної діяльності. 

Право і звичай. Право і релігійні норми. Професійний обов`язок юриста. Професійна 

таємниця юриста. Присяга юриста. Етика і різні види правової кар`єри. Поняття і 

види професійної етики. 

Моральна деформація юриста і її причини. Моральна відповідальність. 

 

Література: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 22, 29] 
 

 
Тема 7. Морально-професійний обов’язок юриста. 
 

Загальні вимоги до юристів. Особисті якості юриста. Негативні особисті якості 

юристів-практиків.  

Поняття професійних та особистих якостей конкретних спеціальностей. 

Професіограма слідчого. Пошуковий аспект слідчої діяльності. Комунікативний 

аспект діяльності слідчого . 

Професіограма судді. Основні аспекти суддівської діяльності. 

Професійно-особисті якості прокурора та його помічника. Професійні якості 

адвоката. Професіограма юрисконсульта. Основні професійні якості нотаріуса. 

Якості інспектора карного розшуку. Організаційний аспект діяльності інспектора 

карного розшуку. 
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Мислення як основна психологічна характеристика юриста. 

 
Література:[15-18, 21-24, 27, 28, 41, 43, 97] 

 
Тема 8. Роль деонтологічних кодексів у регулюванні професійної поведінки 
юристів. 
 

Поняття деонтологічних правничих кодексів. Історія створення деонтологічних 

кодексів і причини, що сприяли цьому. 

Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста. Міжнародні кодекси 

професійної поведінки правників. «Стандарти незалежності юридичної професії 

Міжнародної асоціації юристів»; «Деонтологічний кодекс (Кодекс правил здійснення 

адвокатської діяльності адвокатів Європейського співтовариства)»; «Основні 

принципи незалежності судових органів»; «Пекінські правила»; «Конвенція проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 

поводження і покарання»; «Основні принципи, що стосуються ролі юристів 

(прийняті 8-им Конгресом ООН по попередженню злочинності і поводженню з 

правопорушниками)». 

 Національні юридичні деонтологічні кодекси, їх значення для сучасної 

юридичної практики. Морально-етичний кодекс поліцейського США; Етика 

поліцейського ФРН; Кодекс деонтології національної поліції Франції; Положення 

про етичні принципи поліцейської служби Великобританії; Правила адвокатської 

етики: Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті 

Міністрів України; Загальні правила поведінки державного службовця; Етичний 

кодекс працівника органів внутрішніх справ України; Кодекс честі працівника 

органів внутрішніх справ України; Кодекс професійної етики судді. 

 
Література:[15, 18, 21, 23-25, 39, 40, 54, 71, 72, 78] 
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Питання для самоконтролю  
 

1. Виникнення, становлення і розвиток юридичної деонтології. 

2. Історичні джерела юридичної деонтології. 

3. Поняття юридичної деонтології, предмет її дослідження. 

4. Завдання юридичної деонтології. 

5. Зміст і структура курсу юридична деонтологія. 

6. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань. 

7. Поняття і система юридичних наук. 

8. Функції юридичної науки. 

9. Зміст та структура юридичної науки. 

10. Деонтологія як юридична наукова дисципліна. Місце деонтології в системі 

юридичних наук. 

11. Основні методологічні підходи, що застосовуються в деонтології. 

12. Методи деонтології: види і зміст. 

13. Функції юридичної деонтології. 

14. Принципи юридичної деонтології. 

15. Юридична діяльність: поняття, ознаки. 

16. Система юридичної діяльності. 

17. Елементи структури юридичної діяльності, її внутрішня та зовнішня форми. 

18. Види юридичної діяльності. 

19. Способи здійснення юридичної діяльності. 

20. Функції юридичної діяльності. 

21. Мета юридичної діяльності. 

22. Зміст юридичної діяльності. 

23. Діяльність давньоримських юристів як родоначальників юридичної теорії та 

практики. 

24. Значення юридичної діяльності як особливого різновиду соціальної практики. 

25. Сучасні тенденції розвитку професійної діяльності юристів. 
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26. Роль юристів в громадянському суспільстві та правовій державі. 

27. Юридична професія: загальна характеристика. 

28. Основні риси юридичної професії. 

29. Характеристика діяльності судді. 

30. Суддя — носій судової влади. 

31. Прокурорська діяльність. 

32. Характеристика роботи слідчого. 

33. Особливості роботи нотаріуса. 

34. Юридична консультативна діяльність. 

35. Характеристика адвокатської діяльності. 

36. Соціальне регулювання юридичної діяльності: поняття та види. 

37. Засоби нормативного (прямого) регулювання юридичної діяльності. 

38. Правова регламентація професійної поведінки юристів. 

39. Рівні регулювання професійної діяльності юристів. 

40. Роль соціальних норм у регулюванні професійної юридичної діяльності. 

41. Місце норм права в системі соціальних норм. 

42. Мораль і юридична діяльність. 

43. Роль присяги для службового обов`язку судді. 

44. Адвокатська таємниця. Відповідальність адвоката за порушення присяги. 

45. Професійні відхилення у діяльності юристів: поняття і види. 

46. Фактори, що спричинюють професійні відхилення. 

47. Загальні правила притягнення юристів до дисциплінарної відповідальності. 

48. Напрями профілактики соціальних відхилень серед юристів. 

49. Дисциплінарна відповідальність суддів. 

50. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури. 

51. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників нотаріата. 

52. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 

адвокатури. 
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53. Підстави звільнення судді з посади. 

54. Причини професійної деформації співробітників правоохоронних органів. 

55. Контроль за діяльністю суддів та працівників прокуратури з боку Вищої ради 

юстиції України. 

56. Професійна культура юриста: поняття і структура. 

57. Правова культура юриста і її роль в розвитку правової культури суспільства. 

58. Правосвідомість і правова культура юриста. 

59. Моральна культура юриста: поняття та структура. 

60. Професійний обов’язок юриста. 

61. Естетична культура юриста. 

62. Юридичний етикет: суть і значення. 

63. Поняття та структура політичної культури юриста. 

64. Екологічна культура юриста: поняття, структура. 

65. Інформаційна культура юриста: загальна характеристика. 

66. Психологічна культура юриста. 

67. Поняття економічної культури юриста і її структура. 

68. Фактори формування професійної культури юриста. 

69. Професійні та особисті якості, які повинні мати юристи. 

70. Професійні та особисті якості, які неприпустимі для юристів. 

71. Професійні та особисті якості судді. 

72. Характеристика професійних та особистих якостей прокурора. 

73. Професійні та особисті якості слідчого. 

74. Характеристика професійних та особистих якостей адвоката. 

75. Деонтологічні кодекси: поняття, завдання, історія створення. 

76. Міжнародні кодекси професійної поведінки правників. 

77. Національні юридичні деонтологічні кодекси. 

78. Загальна характеристика Кодексу професійної етики судді. 

79. Загальна характеристика Правил адвокатської етики. 
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80. Гарантії юридичної практичної діяльності. 

81. Оплата праці юристів, їх правовий та соціальний захист. 

82. Юридична практична діяльність і правова практика. 

83.Громадські об’єднання юристів. 

84. Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів. 

85.СтандартинезалежностіюридичноїпрофесіїМіжнародноїасоціаціїюристів: загальна 

характеристика.  

86. Основні принципи незалежності судових органів: загальна характеристика.  

87. Основні положення «Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

принижуючих гідність видів поводження і покарання» (ратифікованої 1987 р.). 

88.Основні принципи, що стосуються ролі юристів (прийняті 8-им Конгресом ООН по 

попередженню злочинності і поводженню з правопорушниками)» ( 27 серпня - 7 

вересня 1990 р.). 

89. Основний зміст Правил адвокатської етики: Схвалені Вищою кваліфікаційною 

комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України» (від 17 листопада 2012 р.). 

90. Дайте загальну характеристику Правилам поведінки та професійної етики осіб 

рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України (від 25 квітня 

2012 за № 628/20941). 
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Рекомендації щодо написання контрольних робіт 
 

Основною формою контролю самостійної роботи студента протягом семестру є 

перевірка та рецензування контрольної роботи. Контрольні роботи виконуються з 

метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, виявлення вмінь їх 

застосування. Результати перевірки контрольних робіт студентів проставляються у 

відомості обліку виконання контрольних робіт. Контрольна робота, виконана не за 

заданим варіантом, повертається студентові без перевірки із зазначенням причин 

повернення. 

Загальний обсяг контрольної роботи повинен бути в межах 15-20 сторінок 

друкованого тексту (або 30 сторінок рукописного), через півтора міжрядних інтервали 

та вирівняний по ширині. 

Контрольна робота складається із теоретичного завдання. Теоретичне завдання 

необхідно виконати у письмовій рефератній формі шляхом викладення повних та 

обґрунтованих відповідей на поставлені питання. Відповіді на питання повинні 

даватися з посиланням на нормативно-правові акти і науково-теоретичні положення 

щодо теми завдання. Також контрольна робота повинна містити вступну частину 

(Вступ), де обґрунтовано актуальність предмету та об’єкту теоретичного розгляду 

контрольної роботи. Завершується висновком, де надано узагальнення та підсумок 

розглянутого студентом теоретичного завдання У кінці надається «Список використаної 

літератури», де вказуються нормативно-правові акти та література, на які студент 

посилається при написанні роботи. Список складається з наданням повної назви 

нормативно-правового акту, автора (авторів), підручника, монографії, статті тощо. 

Варіант контрольної роботи вибирається за останньою цифрою номера залікової 

книжки. Наприклад, якщо остання цифра залікової книжки «1», то студент повинен 

виконувати перший варіант контрольної роботи. 
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Тематика контрольних робіт 

 
1. Історія становлення юридичних деонтологічних знань. 

2. Сучасні тенденції розвитку юридичної деонтології. 

3. Поняття та загальна характеристика юридичної деонтології. 

4. Завдання юридичної деонтології як науки. 

5. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. 

6. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук. 

7. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань. 

8. Зміст юридичної діяльності. 

9. Діяльність римських юристів як родоначальників юридичної теорії та практики. 

10.  Сучасні тенденції розвитку юридичної діяльності. 

11.  Значення юридичної діяльності як особливого різновиду соціальної практики. 

12. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності. 

13.  Особливості правової освіти в Україні. 

14.  Юрист в умовах ринкової економіки: місце правника на державній службі та в 

комерційних структурах. 

15.  Правова кар’єра. Перспективи різних видів професійної кар’єри юриста. 

16.  Морально-психологічні аспекти роботи судді. 

17.  Морально-психологічні аспекти роботи прокурора. 

18.  Морально-психологічні аспекти роботи слідчого. 

19.  Морально-психологічні аспекти роботи адвоката. 

20.  Морально-психологічні аспекти роботи нотаріуса. 

21.  Соціальні норми: поняття та види. 

22.  Місце норм права в системі соціальних норм. 

23.  Роль соціальних норм у регулюванні професійної юридичної діяльності. 

24.  Мораль і юридична діяльність. 

25.  Підстави звільнення судді з посади. 
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26.  Адвокатська таємниця. Відповідальність адвоката за порушення присяги. 

27.  Роль присяги для службового обов’язку судді. 

28.  Юридичний етикет: суть і значення. 

29.  Правосвідомість і правова культура юриста. 

30.  Правила адвокатської етики України: структура, зміст і значення. 

31.  Деонтологічний кодекс (Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності 

адвокатів Європейського співтовариства): структура, зміст і значення. 

32.  Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності. 

33.  Фактори формування професійної свідомості та культури юриста. 

34. Професійні та особисті якості, які повинні мати юристи. 

35. Професійні та особисті якості, які неприпустимі для юристів. 

36. Професійні та особисті якості судді. 

37. Характеристика професійних та особистих якостей прокурора. 

38. Професійні та особисті якості слідчого. 

39.  Характеристика професійних та особистих якостей адвоката. 

40.  Деонтологічні кодекси: поняття, завдання, історія створення. 
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