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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання:   українська 

Статус дисципліни:  обов’язкова   

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" є: основи 

загальнонаукових знань про юридичну науку та юридичну практику, вимоги до працівників 

юридичної сфери та систему професійних і особистих якостей працівників. Дана дисципліна 

розкриває такі проблеми: юридична діяльність: наука, освіта, практика; особа юриста 

(професійні, моральні, культурні якості); особливості юридичної професії; зміст юридичної 

діяльності; нормативна основа здійснення професійної діяльності юристів; особливості роботи за 

окремими спеціальностями в межах юридичної професії. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин __5__кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни "Юридична деонтологія": ознайомити здобувачів 

вищої освіти з юридичною професією, розвинути, закріпити та конкретизувати в них інтерес до 

неї, допомогти їм з’ясувати свою майбутню роль у виконанні завдань, які ставить суспільство та 

держава перед юристами.  

Досягнення поставленої мети зумовлюється необхідністю вирішення наступних завдань: 

ознайомити здобувачів вищої освіти з природою предмета, принципами юридичної деонтології, 

особливостями професії юриста, видами юридичної роботи, змістом політичної та психологічної 

культури юриста, його правовою, етичною, естетичною культурою, а також основними 

положеннями міжнародно-правових та законодавчих актів України, які є фундаментом 

діяльності юристів. 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Юридична деонтологія»  забезпечує набуття здобувачами вищої освіти 

компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК3.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК10.  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності 

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК1.  

 

Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи.  

СК14.  

 

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 



 
 

правового характеру і значення. 

 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПР9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

ПР17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

ПР20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.   

ПР21.  

 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пп 
Найменування тем курсу 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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Змістовний модуль 1. 

1 Тема 1. Загальна характеристика 

юридичної діяльності. 

18 6 3 9 0 18 2 

 

2 14 0 

2 Тема 2. Юридична наука та 

юридична практика. 

18 6 2 10 0 18 2 0 16 0 

3 Тема 3. Система професійної 

підготовки юристів. 

18 6 2 10 0 18 2 0 16 0 

4 Тема 4. Характеристика професії 

юриста та окремих юридичних 

спеціальностей. 

16 6 2 8 0 16 0 0 16 0 

Разом модуль 1 70 24 9 37 0 70 6 2 62 0 

 

Змістовний модуль 2.  

5 Тема 5. Моральне регулювання 

юридичної діяльності та моральна 

культура юриста. 

16 6 3 7 0 16 2 2 12 0 

6 Тема 6. Правова, політична та 

професійна культура юриста  

16 5 2 9 0 16 2 0 14 0 

7 Тема 7. Психологічна, естетична та 

етична культура юриста 

16 6 2 8 0 16 2 0 14 0 

8 Тема 8.  Учасники судового процесу 16 6 2 8 0 16 2 0 14 0 

9 Тема 9. Репліки у судовому процесі 16 5 2 9 0 16 0 0 16 0 

Разом  модуль 2 80 28 11 41 0 80 8 2 70 0 

Усього годин 150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Форма підсумкового контролю:  диференційований залік  

 

 

 

 



 
 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

 

 Тема 1. Загальна характеристика юридичної діяльності. 

Загальні відомості про систему наукових деонтологічних знань. Поняття юридичної 

деонтології, її предмет, структура, принципи. 

Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності. Юридична 

діяльність як різновид соціальної діяльності. Основні риси, що характеризують юридичну 

діяльність. Зміст юридичної діяльності. Види юридичної діяльності. 

Правові дії та юридична діяльність. Юридична діяльність і професійна діяльність 

юристів. Система юридичної діяльності. 

Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику. Тенденції 

розвитку юридичної діяльності. 

  

Тема 2. Юридична наука та юридична практика. 
Наука – сфера дослідницької діяльності, результат та необхідний наслідок суспільного 

розподілу праці. Науки про природу, про суспільство та мислення. Місце та роль юридичних 

наукових знань у системі суспільних наук. Поняття юридичної науки та її структура. Об'єкт та 

предмет юридичної науки. Характеристика системи юридичних наук. 

Методи, що використовуються в ході наукового дослідження: системно-функціональний, 

спеціально-юридичний, методи статистики, порівняння, історизму та інші. Характеристика 

основних функцій юридичної науки: теоретико-пізнавальна, інтерпретаційна, ідеологічна, 

прогностична, практико-прикладна, евристична, методологічна, комунікативна. 

Характеристика стану розвитку та основні завдання, що постають перед сучасною 

юридичною наукою в Україні. 

Поняття та основні риси юридичної практичної діяльності. Структура та зміст юридичної 

практики. Основні функції юридичної практики. Принципи та завдання юридичної практичної 

діяльності. Співвідношення юридичної науки та юридичної практики.  

 

Тема 3. Система професійної підготовки юристів. 

Роль та призначення системи освіти в організації соціального життя. Система юридичної 

освіти в Україні. Основні засади та державні стандарти. Суб'єкти освітньої діяльності, їх права та 

обов'язки. 

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні в системі освіти згідно чинного законодавства 

України. Характеристика учбових закладів України, що готують працівників юридичної сфери.  

Поняття юридичної освіти як складної системи різнорідних компонентів та заходів, що 

використовуються в процесі виховання майбутніх юристів-професіоналів. 

Принципи організації та функціонування системи юридичної освіти та завдання, які 

мають вирішуватися в цій галузі на сучасному етапі. 

Характеристика окремих форм та методів навчання в системі юридичної освіти та 

необхідність їх творчого поєднання для досягнення мети правового виховання.  

 

Тема 4. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей. 
Загальна характеристика та основні риси юридичної професії. Соціальне призначення 

юристів відповідно до сфер соціального життя. Юрист як державний службовець та політичний 

діяч. 

Організаційно-управлінські начала юридичної професії. Професійне мислення та 

елементи творчості в роботі юристів. Особиста відповідальність та самовідданість як характерні 

риси юридичної професії. 

Об'єктивний характер спеціалізації юридичної роботи. Особисті та професійні вимоги, що 

ставляться до представників окремих юридичних спеціальностей: суддя, прокурор, слідчий, 

адвокат, нотаріус, юрисконсульт.  

 



 
 

 

Змістовий модуль 2.   

 

Тема 5. Моральне регулювання юридичної діяльності та моральна культура юриста. 
Використання правових та не правових засобів регулювання суспільних відносин в сфері 

юридичної діяльності. 

Поняття та структурна характеристика моралі. Моральна діяльність, моральні відносини 

та моральна свідомість. Роль моральних принципів в процесі регулювання юридичної діяльності 

та їх загальна характеристика. 

Співвідношення та взаємодія вимог моралі та правових приписів, що регулюють 

відносини в сфері юридичної діяльності. 

Поняття та роль моральної культури в житті суспільства, охороні загальносоціальних 

цінностей. Моральна культура як система ціннісних показників особи, елемент загальної 

культури. 

Структурна характеристика (рівні) моральної культури. Моральні знання та моральні 

почуття працівників правоохоронних органів.  

Загальна характеристика професійної деформації та форми її прояву. Зовнішні та 

внутрішні фактори, що сприяють процесу деформації моральної свідомості. 

Умови та засоби формування професійної свідомості та культури юриста, роль 

соціального середовища в аспекті суб'єктивного та об'єктивного впливу на процес морального 

виховання. 

  

Тема 6. Правова, політична та професійна культура юриста 

Поняття й 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.  

 Професійний обов’язок юриста. Професійна таємниця юриста. Присяга юриста. 

Професійні відхилення у діяльності юристів  

Поняття професійних відхилень у діяльності юристів. Фактори, що спричинюють 

виникнення професійних відхилень. Види професійних відхилень за об’єктивними та 

суб’єктивними аспектами. 

 

Тема 7. Психологічна, естетична та етична культура юриста  

Роль психологічних та конфліктологічних знань в юридичній практиці. Психологічні 

чинники у діяльності юриста. Психологічні прийоми професійного спілкування юристів з 

громадянами. 

Розвиток естетичної культури. Формування авторитету. Формування почуття 

товариськості. Виховання вимогливості до себе. Підвищення рівня юридичної компетенції. 

Дотримання норм сімейного і побутового етикету. 

Поняття етики професійної юридичної діяльності. Моральна культура юриста і її 

структура. Кодекс професійної етики юриста. Етичні передумови узгодження суспільних, 

групових та особистих інтересів юриста. Орієнтація на суспільні інтереси чи на “честь мундира”. 

Етика і різні види правової кар’єри. Поняття і види професійної етики. Моральна 

деформація юриста і її причини. Моральна відповідальність. 

 

Тема 8. Учасники судового процесу 

Групи учасників. Обвинувач. Захисник. Судова аудиторія. Судові дебати. Учасники 

судових дебатів.  

 

Тема 9. Репліки у судовому процесі  

Поняття репліки. Репліка прокурора. Репліка адвоката. Відомі судові промови. 

 



 
 

   

6. Теми лекцій 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної 

діяльності. 

6 2 

 

2 Тема 2. Юридична наука та юридична практика. 6 2 

3 Тема 3. Система професійної підготовки юристів. 6 2 

4 Тема 4. Характеристика професії юриста та 

окремих юридичних спеціальностей. 

6 0 

5 Тема 5. Моральне регулювання юридичної 

діяльності та моральна культура юриста. 

6 2 

6 Тема 6. Правова, політична та професійна культура 

юриста  

5 2 

7 Тема 7. Психологічна, естетична та етична культура 

юриста 

6 2 

8 Тема 8.  Учасники судового процесу 6 2 

9 Тема 9. Репліки у судовому процесі 5 0 

Усього годин 52 14 

 

 

7. Теми  практичних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 Не заплановано навчальним планом   

 

8. Теми семінарських занять 

 

№ 

пп 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної 

діяльності. 

3 2 

2 Тема 2. Юридична наука та юридична практика. 2 0 

3 Тема 3. Система професійної підготовки юристів. 2 0 

4 Тема 4. Характеристика професії юриста та 

окремих юридичних спеціальностей. 

2 0 

5 Тема 5. Моральне регулювання юридичної 

діяльності та моральна культура юриста. 

3 2 

6 Тема 6. Правова, політична та професійна 

культура юриста  

2 0 

7 Тема 7. Психологічна, естетична та етична 

культура юриста 

2 0 

8 Тема 8.  Учасники судового процесу 2 0 

9 Тема 9. Репліки у судовому процесі 2 0 

Усього годин 20 4 



 
 

 

 

9. Теми  лабораторних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 Не заплановано навчальним планом - - 

 

10. Теми  самостійної роботи 

 

№ 

пп 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

Форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної 

діяльності. 

9 14 

2 Тема 2. Юридична наука та юридична практика. 10 16 

3 Тема 3. Система професійної підготовки юристів. 10 16 

4 Тема 4. Характеристика професії юриста та окремих 

юридичних спеціальностей. 

8 16 

5 Тема 5. Моральне регулювання юридичної діяльності 

та моральна культура юриста. 

7 12 

6 Тема 6. Правова, політична та професійна культура 

юриста  

9 14 

7 Тема 7. Психологічна, естетична та етична культура 

юриста 

8 14 

8 Тема 8.  Учасники судового процесу 8 14 

9 Тема 9. Репліки у судовому процесі 9 16 

Усього годин 78 132 

 

 

11. Завдання для самостійної роботи 

Питання для самостійного вивчення програмного матеріалу  

 

Тема 1. Загальна характеристика юридичної діяльності. 

1. Поняття, предмет, завдання юридичної деонтології. 

2. Поняття та основні риси юридичної діяльності. 

3. Структурна характеристика та класифікації юридичної діяльності. 

4. Тенденції розвитку юридичної діяльності на сучасному етапі. 

 

 Тема 2. Юридична наука та юридична практика. 

1. Поняття юридичної науки. Характеристика системи юридичних наукових знань. 

2. Методи та функції юридичної науки. 

3. Аспекти співвідношення юридичної науки та юридичної практики. 

  

Тема 3. Система професійної підготовки юристів. 

1. Система юридичної освіти в Україні. Характеристика учбових закладів України, що 

готують працівників юридичної сфери. 

2. Суб'єкти освітньої діяльності, їх права та обов'язки. 

3. Характеристика окремих форм та методів навчання. 

 

 Тема 4. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей. 



 
 

1. Поняття та характеристика особливостей професії юриста. 

2. Характеристика окремих видів юридичної практичної діяльності: 

а) судова 

б) прокурорська 

в) слідча 

г) адвокатська 

д) нотаріальна та консультативна.  

 

Тема 5. Моральне регулювання юридичної діяльності та моральна культура юриста. 

1. Поняття та структурна характеристика моралі. 

2. Роль моралі в процесі здійснення юридичної професійної діяльності. 

3. Моральна культура, її місце в структурі загальної культури юриста. 

4. Основні причини, форми прояву та засоби попередження фактів професійної деформації 

юристів. 

 

 Тема 6. Правова, політична та професійна культура юриста 

1.Компоненти правової культури.  

2. Правова культура і успіх професійної діяльності юриста. 

3. Поняття професійної юридичної діяльності.  

4. Політична культура юриста.  

5. Педумови узгодження суспільних, групових та особистих інтересів юриста. 

 

 Тема 7. Психологічна, естетична та етична культура юриста 

1.Моральна культура юриста і її структура.  

2. Кодекс професійної етики юриста.  

3. Етичні передумови узгодження інтересів юриста.  

4. Орієнтація на суспільні інтереси чи на “честь мундира”. 

 

 Тема 8. Учасники судового процесу 

1.Групи учасників.  

2. Обвинувач.  

3. Захисник. 

4. Судова аудиторія. 

5. Судові дебати.  

 

 Тема 9. Репліки у судовому процесі  

1.Поняття репліки.  

2. Репліка прокурора. 

3. Репліка адвоката. 

4. Відомі судові промови. 

 

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (диференційованого 

заліку)  

 

1. Поняття юридичної деонтології.  

2. Передумови виникнення юридичної деонтології.  

3. Основні етапи розвитку юридичної деонтології.  

4. Предмет юридичної деонтології.  

5. Система деонтологічних вимог до правників.  

6. Методологія та функції юридичної деонтології.  

7. Поняття та властивості юридичної науки.  

8. Історія розвитку юридичної науки.  

9. Юридична наука як система правових дисциплін.  

10. Значення юридичної науки для професійної підготовки юристів.  



 
 

11. Поняття юридичної освіти. Сучасні вимоги до юридичної освіти.  

12. Види, форми, рівні юридичної освіти.  

13. Державні стандарти вищої юридичної освіти.  

14. Професія: загальна характеристика.  

15. Виникнення та розвиток юридичної професії.  

16. Поняття та риси юридичної професії.  

17. Юрист як представник юридичної професії.  

18. Особливості професійного мислення юриста.  

19. Види юридичних професій.  

20. Суддя: загальна характеристика.  

21. Прокурор: загальна характеристика.  

22. Слідчий: загальна характеристика.  

23. Адвокат: загальна характеристика.  

24. Нотаріус: загальна характеристика.  

25. Юрисконсульт: загальна характеристика.  

26. Поняття та види міжнародних стандартів професійної діяльності  юристів.  

27. Міжнародні стандарти поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку.  

28. Міжнародні стандарти діяльності суддів.  

29. Міжнародні стандарти адвокатської діяльності.  

30. Міжнародні стандарти етики та поведінки прокурорів.  

31. Права людини та професійні стандарти діяльності юристів.  

32. Професійні об’єднання (асоціації) юристів.  

33. Юридична мова: загальна характеристика та види. 

34. Усне мовлення юристів. 

35. Функціонально-стильові різновиди юридичної мови.   

36. Надання юристами безоплатної правової допомоги.  

37. Загальні положення професійної атестації та дисциплінарної відповідальності юристів.  

38. Професійна атестація та дисциплінарна відповідальність суддів.  

39. Професійна атестація та дисциплінарна відповідальність прокурорів. 

40. Професійна атестація та дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх 

справ.  

41. Професійна атестація та дисциплінарна відповідальність адвокатів.  

42. Професійна атестація та дисциплінарна відповідальність нотаріусів.  

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

44. Юридична практика: поняття, риси, структура.  

45. Функції та види юридичної практики.  

46. Поняття, джерела та види юридичної інформації.  

47. Вимоги до юридичної інформації.  

48. Роль психологічних та конфліктологічних знань в юридичній практиці. 

49. Конфлікти в юридичній діяльності та способи їх вирішення. 

50. Деформації професійної правосвідомості юристів. 

51. Різноаспектність професійної культури юриста.  

52. Правова культура юриста: загальна характеристика та функції.  

53. Особливості формування професійної правосвідомості юристів.  

54. Моральна культура юриста та її структура.  

55. Поняття професійної етики юристів.  

56. Моральні принципи та їх відображення в актах, що регламентують професійну діяльність 

юристів.  

57. Моральна деформація представників юридичної професії, її причини та засоби подолання.  

58. Поняття політичної культури юриста, її структура та види.  

59. Роль юристів в правовій системі України. 

60. Характеристика основних видів юридичної діяльності. 

61. Законодавче регулювання участі юристів у політичному житті. 

62. Психологічні прийоми професійного спілкування юристів з громадянами.  



 
 

63. Юридична діяльність в країнах романо-германської та англосаксонської правових сімей. 

64. Юридична діяльність в країнах релігійних та традиційних правових систем. 

65. Професійна таємниця юриста. 

66. Характеристика морального регулювання. 

67. Особливості управління колективами людей. 

68. Предмет та принципи юридичної деонтології. 

69. Естетична культура юриста. 

70. Соціальні відхилення у діяльності юриста.  

71. Характеристика влади, політики, публічної влади і політичної культури. 

72. Професійна атестація та дисциплінарна відповідальність суддів.   

73. Громадські об`єднання юристів. 

74. Співвідношення освіти, науки та практики. 

75. Взаємодія виховної функції науки і правового виховання. 

76. Соціальна роль професійної діяльності юристів в сучасній Україні.  

77. Спеціалізація юридичної роботи як невід`ємна риса підвищення її ефективності.  

78. Соціальні, організаційні та політичні причини незадовільного стану правосуддя.  

79. Основні вимоги та умови набуття права на здійснення окремих видів юридичної практичної 

діяльності. 

80. Характеристика ідеологічної та прогностичної функції юридичної науки. 

81. Роль виховної функції юридичної науки у системі професійної підготовки юристів. 

82. Співвідношення комунікативної і методологічної функцій юридичної науки. 

83. Аспекти взаємодії юридичної науки та юридичної практики. 

84. Роль наукових правових знань у вирішенні практичних завдань боротьби зі злочинністю. 

85. Мета та завдання модернізації освітньої діяльності в Україні в контексті європейських вимог. 

86. Принципи організацій та функціонування сучасної системи юридичної освіти в Україні.  

87. Характеристика поза аудиторних форм навчання. 

88. Права та обов’язки учасників навчального процесу. 

89. Міжнародно-правові стандарти, що діють у сфері здійснення юридичної практичної 

діяльності. 

90. Порівняльна характеристика деонтологічних кодексів поліції Франції та Великобританії. 

91. Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами у 

підтриманні правопорядку. 

92. Характеристика основних принципів та стандартів незалежності юридичної професії в 

документах міжнародних організацій. 

93. Відображення вимог моралі у деонтологічних нормах професійних статусів юристів.  

94. Співвідношення моралі і права. 

95. Ідеали моралі як необхідний елемент для працівників юридичної сфери. 

96. Розуміння теоретичного та психологічного рівня моральної свідомості. 

97. Зовнішні та внутрішні фактори як причини деформаційних процесів, їх характеристика. 

98. Характеристика кодексу правил здійснення адвокатської діяльності адвокатів Європейського 

співтовариства 1988 р.. 

99. Система юридичних наукових дисциплін. 

100. Методологія практичної діяльності. 

101. Умови та правила застосування наукових і практичних методів. 

102. Спеціально-юридичні функції науки, як прерогатива юриспруденції. 

103. Характеристика навчальних закладів. 

104. Влада, політична влада та політична діяльність. 

105. Естетичні характеристики правових документів. 

106. Характеристика службового етикету. 

107. Психологічні особливості ділового спілкування юриста. 

108. Фактори формування професійної свідомості та культури юриста. 

109. Характеристика нотаріальної діяльності. 

110. Моральне регулювання юридичної діяльності. 

111. Правова культура суспільства та фактори її формування. 



 
 

112. Особливості забезпечення реалізації особистих прав громадян в основних галузях діяльності 

правоохоронних органів. 

113. Юрист як державний службовець і державний діяч. 

114. Підприємницька діяльність спеціалістів – юристів. 

115. Зміст юридичних наук. 

116. Характеристика юридичної деонтології як юридичної  дисципліни. 

117. Назвіть основні вимоги до культури прийому громадян: 

118. Взаємодія правової культури і правового виховання. 

119. Етикет зовнішнього вигляду юриста. 

120. Правозахисна діяльність спеціалістів-юристів. 

121. Правовий нігілізм в соціально-культурній сфері та шляхи його подолання. 

122. Методологічні засади юридичної деонтології. 

123. Загальна характеристика основних юридичних професій та їх взаємодія. 

124. Конфлікти у юридичній практиці та шляхи їх вирішення. 

125. Система психічних якостей людини: темперамент, здібності, характер. 

126. Психологічна діагностика в юридичній практиці. 

 

 

13. Методи навчання 

     Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування 

тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: вербальний метод (дискусія, 

співбесіда тощо); метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, 

тощо), метод демонстрацій та інші); робота з навчально-методичною літературою (рецензування, 

підготовка реферату, есе, доповіді тощо); інші методи у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 

тощо); кейс-метод (вирішення ситуацій тощо); практичний, пошуковий метод. 

 

14. Методи оцінювання 

 

Для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, написання есе (рефератів), виконання 

індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо; для модульного контролю у 

вигляді письмової відповіді, тестування тощо; для підсумкового контролю проведення екзамену 

(усна та/або письмова відповідь, тестування, вирішення завдань, виконання вправ тощо.). 

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

 

Поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та методів 

оцінювання знань, що проводиться за кожною темою. Модульний контроль передбачає письмове 

виконання різних видів контрольних завдань. Підсумковий контроль передбачає проведення 

екзамену. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти: 

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. Контрольна робота  (для заочної форми здобуття освіти) 1-50 

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей навчальної 

дисципліни. 

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями: 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 
навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) 

шкали. 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання 

основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі 

висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить приклади. 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому відповідь 

досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або незначні 

помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний його 
аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди здатний 

асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, відчуваються 

складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів. 

60-63 
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає суттєві 

помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, допускає 

суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНКА 

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для диференційованого заліку, 

екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 

для недиференційованого 

заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 



 
 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самостійна 

робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

3 4 4 4 3 3 3 3 3 10 40 100 

Модульний контроль 1 - 

10 

Модульний контроль 2 - 10 

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

18. Методичне забезпечення 

 

Навчально-методичний комплекс з даної навчальної дисципліни‚ розроблений ВНЗ 

«Національною академією управління».   

Структурними частинами навчально-методичного комплексу є: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  

 

 

19. Рекомендована література 

  

Базова література: 

 

1. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних 

процесів [Текст] : матеріали ІV-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 18 трав. 2019 р.) / 

[редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко] ; Нац. ун-т "Запоріз. політехніка", Ін-т 

упр. та права, Юрид. ф-т. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. - 375 с.  

2. Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. – Харків: Вид-во НУВС. 

2002. – 336 с. 

3. Ведєрніков Ю. А. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Ведєрніков Ю. А., Кульбач С. О., Кучук А. М. ; Ун-т сучас. знань. - Д. : Свідлер А. Л., 2011. - 205 

с.  

4. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. 

Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с. 

5. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. 

Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - К. : Знання, 2010. - 495 с. 

6. Кукушкин В.Г. Полицейская деонтология. Социологический анализ зарубежных концепций. – 

М.1994. – 142 с. 

7. Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки 

України на варті національних інтересів [Текст] : зб. статей і матеріалів / [Я. Антоняк та ін. ; 

ред.: Ю. Бондар, І. Мищак ; упоряд. І. Дралюк та ін.]. - Київ : Прометей, 2019. - 351 с. 



 
 

8. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с. 

9. Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади : монографія / В. С. Куйбіда, 

О. В. Карпенко, О. В. Риженко, А. В. Дуда, С. Г. Соловйов, П. С. Шпига; ред.: В. С. Куйбіда, О. 

В. Карпенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Вид. 2-ге, допов. та перероб. - 

Київ : Компринт, 2019. - 357 c. 

10. Письменицький А.А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. 

В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

2010. - 242 с. 

11. Правова система держави: сучасні тенденції та фактори розвитку", науково-практична 

конференція (2019; Івано-Франківськ): Матеріали науково-практичної конференції "Правова 

система держави: сучасні тенденції та фактори розвитку" (5-6 квітня 2019 року) [Text]. - Івано-

Франківськ ; Херсон : Молодий вчений, 2019. - 103 с. 

12. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с. 

13. Андрушко Я.С. Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності майбутнього 

працівника органів внутрішніх справ: монографія / Я. С. Андрушко. Львів: ЛьвДУВС, 2016.  276 

с. 

14. Закоморна К.О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Х., 2016.  280 с. 

15. Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія / [кол. авторів ; 

за заг. ред. Н. М. Оніщенко]. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 472 с. 

16. Пархоменко Н.М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, 

євроінтеграції та забезпечення прав людини: Монографія. К.: Інститут держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2016. 254 с.  

17. Сливка С.С. Юридична деонтологія. – Львів, 1996. – 169 с. 

18. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 

с. 

19. Цицерон. Три такта об ораторском искусстве. – М.1972. 

20. Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: 

національний і зарубіжний досвід [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19 верес. 2019 

р. / [уклад.: Мінченко С. І. та ін.] ; Ген. прокуратура України [та ін.]. - Київ : Нац. акад. 

прокуратури України, 2019. - 187 с. 

21. Римське право і сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 трав. 2019 р. / 

[за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-уклад.: М. В. Кучеренко, В. С. Лоншакова] ; Півден. 

регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", ДВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т", Каф. цивіл. права. - Одеса : Фенікс, 2019. - 295, 

22. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи", міжнародна науково-

практична конференція (2019; Одеса): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

"Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи", 24 травня 2019 року, м. Одеса 

[Текст] : [збірник] / [відп. ред. Г. О. Ульянова ; уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан] ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". - Одеса : Гельветика, 2019. - 111 с.  

23. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : 

Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с. 

24. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. Є. Шевченко та 

ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 338 с. 

25. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та 

правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2012. 

- 120 с. 

26. Вишинський П. М. Філософська антропологія як теоретико-методологічна основа 

професійної підготовки юриста : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Вишинський 

Петро Мар'янович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 16 с. 

27. Орзіх М. П. Юридична деонтологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. П. Орзіх, А. Р. 

Крусян ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Юридична література, 2011. - 48 с. 



 
 

28. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій 

розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. 

юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 

2012. – 614 с.  

29. Правова система України: становлення і перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. та 

повідомлень за матеріалами Міжвуз. студ. наук.-практ. конф., 26 квітня 2013 р., м. Полтава / Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т ; [ред. кол.: О. П. Бущан та 

ін.]. - Х. : Точка, 2013. - 225 с. 

30. Тимчик Г. С. Університетська освіта та юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. / Г. С. 

Тимчик, О. М. Котикова ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 211 с. 

31. Чупринський Б. О. Формування професійної культури майбутніх юристів: філософсько-

правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Чупринський Борис 

Олександрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 20 с. 

32. Чорна В. Г.Адміністративно-правові обмеження в парадигмі права: монографія / В. Г. Чорна; 

Приват. установа "НДІ публ. права". Київ : Кафедра, 2018. 351 c. 

33. Ядловська, Ольга Степанівна. Практикум з історії держави та права України [Текст] : навч. 

посіб. / Ядловська О. С., Грицай І. О. ; [Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ]. - Дніпро : Біла К. 

О. [вид.], 2019. - 587 с. 

 

20. Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека: http://www.info-library.com.ua/ 

2. Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://www.legality.kiev.ua/.  

3. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://rada.gov.ua.  

4. Офіційний сайт Президента України. – Режим доступу :www.president.gov.ua.  

5. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України "Урядовий портал України". – Режим доступу : 

http://www.kmu.gov.ua. 
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