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Змістовий модуль 1. Юридична деонтологія та професійна етика: теоретичні, 

практичні та деонтологічні аспекти. 

 

Тема. Природа юридичної деонтології та професійної етики, її роль в теорії та 

практиці юриспруденції. 

         Поняття деонтології як науки. Поняття і природа юридичної деонтології та 

професійної етики. Становлення та розвиток юридичної деонтології та професійної 

етики. Джерела деонтологічних норм.  

       Загальна характеристика та основні риси юридичної деонтології та професійної 

етики. Різноманітність підходів до  визначення юридичної деонтології та професійної 

етики в наукових джерелах. Основні ознаки науки «юридична деонтологія та 

професійна етика». 

      Поняття та суть обов’язку в юридичної деонтології. Зміст внутрішнього та 

зовнішнього імперативу службового обов’язку. Спільні та відмінні риси між  

внутрішнім та зовнішнім імперативами службового обов’язку.   

      Місце юридичної деонтології та професійної етики в системі юридичних та 

неюридичних наук. Роль юридичної деонтології  та професійної етики у теорії і 

практиці юриспруденції.  

 

Тема.   Предмет, методи, принципи та функції юридичної деонтології та 

професійної етики. 

     Поняття предмета юридичної деонтології та професійної етики.   Структура та 

основні компоненти юридичної деонтології та професійної етики. Методи юридичної 

деонтології та професійної етики. 

   Функції  юридичної деонтології та професійної етики. Принципи юридичної 

деонтології та професійної етики.  

 

Тема. Юридична професія і соціальне призначення юриста в суспільстві та 

державі. 

     Основні риси поняття «юрист».  Соціальне призначення юриста. Основні риси 

юридичної професії.  Основні якості юриста у різних сферах діяльності. 

Характеристика юридичних спеціальностей. Професійне мислення юриста. Ознаки 

юриста-професіонала. 

    Поняття юридичний  фах. Окремі фахи юридичної професії. Кваліфікація юриста.   

 

Тема.  Соціалізація юриста та юридична діяльність. 

        Соціалізація юриста та поняття соціальної діяльності.  

        Поняття юридичної діяльності. Види юридичної діяльності за різними критеріями. 

Ознаки юридичної діяльності. Функції юридичної діяльності. Юридична справа. 

      Система (структура)юридичної діяльності. Поняття і види соціального 

регулювання юридичної діяльності. Соціальні відхилення в діяльності юристів. 

     Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів. Принципи професійної 

юридичної діяльності. 

 

   Тема.   Юридична практика. 

            Поняття та риси юридичної практики. Структура юридичної практики. Види 

юридичної практики. Функції юридичної практики. Форма юридичної практики. 

Юридичний процес як комплексна система, його ознаки. 

      Професіоналізм  юридичної практичної  діяльності.  Принципи  юридичної  практичної  

діяльності(гуманізму,  рівності  громадян перед  законом,демократизму,  правності  

(законності),  взаємної  відповідальності держави і особи). Незалежність юриста при 



веденні юридичної справи від власних інтересів  та  зовнішнього  тиску;  неупередженість;  

обґрунтованість  рішень; професіоналізм  (компетентність);  справедливість;  поєднання  

гласності  та конфіденційності.  

            Мета  юридичної практичної діяльності (захист прав, свобод і законних інтересів 

суб'єктів права, сприяння  визнанню  й  домінуванню  загальнолюдських  цінностей  та  

права  у суспільстві,  забезпечення  правності  діянь  суб'єктів  права  та  охорона 

правопорядку). 

 

     Тема.  Види юридичної практичної діяльності. (Суддівська діяльність. 

Прокурорська діяльність. Слідча діяльність. Адвокатська діяльність. Нотаріальна 

діяльність. Юридична консультативна діяльність). 

     Професіограма судді. Суддівська діяльність: поняття, функції суду та функціональні 

аспекти. Зміст суддівської діяльності та контроль за нею. 

       Професіограма прокурора. Поняття, принципи, функції, засади організації та 

організаційні основи діяльності прокуратури. Повноваження прокурора. Дисциплінарна 

відповідальність прокурора та звільнення з посади прокурора.  

        Професіограма слідчого. Поняття слідчої діяльності та завдання досудового 

розслідування. Органи досудового розслідування та їхні права. Функціональні аспекти 

діяльності слідчого та контроль за слідчою діяльністю. 

         Професіограма адвоката. Поняття, принципи та засади діяльності адвокатури. 

Адвокатська діяльність: набуття права, організаційні форми, види. Права та обов’язки 

адвоката. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Зупинення та припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю.  

            Професіограма нотаріуса. Поняття та принципи нотаріальної діяльності. Вимоги, 

права та обов'язки нотаріуса. Нотаріальні дії, що можуть вчинятися нотаріусами та 

іншими особами. Державне регулювання нотаріальної діяльності. Контроль за діяльністю 

нотаріуса.  

            Професіограма співробітника юридичної служби, юрисконсульта. Поняття 

юридичної служби та консультативної діяльності. Вимоги до претендентів на посаду, 

права та обов’язки, контроль за діяльністю юридичної служби та юрисконсульта. 

 

        Змістовий модуль 2.  Професійна  етика у юридичній діяльності. 

 

Тема. Юридична (правова) етика як вид професійної етики. 

      Професійна етика юриста: загальнотеоретичний дискурс. Становлення української 

юридичної етики як науки: історико-правовий дискурс. 

       Юридична (правова) етика: структура, види, норми. Джерела юридичної етики. 

Професійно важливі якості представників юридичних професій. 

         Юридична етика на міжнородно-правовому рівні. Вплив документів ООН на 

розвиток етики і юридичної деонтології  у  світі,  в  Україні.  Декларації  прав  людини  і  

розвиток  юридичної  етики. Документи Європейського співтовариства про юридичну ети-

ку  і  юридичну  деонтологію.  Деонтологічний  кодекс  Європейського  співтовариства 

(Страсбург, жовтень 1988 р.). Документи Міжнародної асоціації юристів, що стосуються 

питань юридичної етики і юридичної деонтології. Міжнародні правові документи, до яких 

приєдналась Україна. 

 

Тема. Професійно-правова культура юриста. 

   Поняття правової свідомості та правової культури.  Структура правосвідомості.  

    Правова культура юриста як спеціаліста. Зміст правової культури юриста. Принципи  та 

функції правової культури юриста.  

     Поняття та зміст професійної культури юриста. Поняття юрист-професіонал. 

Деформації професійної правосвідомості юристів. 



 

Тема. Моральна культура юриста. 

      Поняття і сутність моралі. Етика як наука про мораль. Моральна норма, її зміст та 

склад. Поняття, зміст та завдання моральної культури юриста.  Основні принципи етичної 

культури юриста. Мораль і професійний обов’язок юриста. Функції та принципи 

моральної культури юриста.  

      Моральна поведінка й моральна діяльність.  Деформації моральної свідомості юристів 

та шляхи їх подолання.  

Тема. Політичні, психологічні, естетичні аспекти у юридичній діяльності 

         Поняття політики як соціального явища. Політичні норми. Поняття та види 

політичної культури юриста. Механізм формування політичної культури юриста. 

Принципи політичної культури юриста. Функції політичної культури юриста. Законодавче 

регулювання участі юристів у політичному житті. 

       Основні форми психологічної діяльності людини. Предмет і завдання юридичної 

психології. Поняття психологічних чинників у діяльності юристів. Психологічні прийоми 

професійного спілкування юристів з громадянами. Конфлікти у юридичній практиці. 

Стилі вирішення конфліктів. 

      Поняття психологічної культури юриста. Характеристика психологічної культури за 

темпераментом.   

      Поняття естетики та її сутність. Завдання правової естетики. Поняття естетичної 

культура юриста та форми ї прояву.  Принципи  та функції естетичної культура юриста.  

Предмет та мета юридичного (службового) етикету. Методи та функції юридичного 

етикету. Естетична характеристика правових документів.  

 

Тема. Професійна етика слідчої діяльності. Судова етика. 

        Морально-правова основа слідчої діяльності. Єдність законності та моралі в роботі 

слідчого. Етичні основи діяльності слідчого. Етико-психологічні особливості професії 

слідчого. 

     Етика  судового  рішення.  Моральні основи судової діяльності. Єдність  законності  та  

моралі  в  судовій  діяльності.  Поняття  етичності судового процесу. Етика допиту в 

судовому засіданні. 

       Моральні аспекти судочинства. Етика судового процесу, судової риторики та 

судового рішення. Кодекс етики суддів: новели, значення. Морально-психологічні 

особливості судді. 

 

Тема. Професійна етика прокурорського працівника. Адвокатська етика 

             Особливості етики прокурорського працівника. Кодекс професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури: новели, основні принципи. Правові та етичні основи 

адвокатської діяльності в Україні. Правила адвокатської етики: порівняльний аналіз. 

         Основні принципи адвокатської етики. 
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