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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Юридична 

деонтологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

молодший спеціаліст галузі знань 0304 «Право», спеціальності 5.03040101 

«Правознавство».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни 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.  

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави і права, конституційне  право 

України, державне будівництво та місцеве самоврядування, адвокатура і нотаріат 

України, організація судових і правоохоронних органів України, політологія, 

етика, логіка тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з  3-х змістовних модулів, до 

яких входять такі теми:   

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика юридичної деонтології: 

Тема 1.  Загальні відомості про науку «Юридична деонтологія» 

Тема 2. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. 

Змістовний модуль 2. Складові компоненти юридичної деонтології: 

Тема 3. Духовно-національна свідомість та почуття як компоненти 

юридичної деонтології. 

Тема 4. Морально-правова свідомість та почуття як компоненти юридичної 

деонтології. 

Тема 5. Психолого-естетична свідомість та почуття як компоненти 

юридичної деонтології. 



Тема 6. Службово-функціональна свідомість та почуття як компоненти 

юридичної деонтології. 

Тема 7. Правосвідомість та обов'язки юриста 

Змістовний модуль 3. Загальна характеристика та професійні особливості 

окремих видів юридичної професії: 

Тема 8. Юридична наукова діяльність . 

Тема 9. Юридична навчальна діяльність. 

Тема 10. Юридична практична діяльність. 

Тема 11. Характеристика окремих видів юридичної практичної 

діяльності. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» 

полягає в тому, щоб ознайомити студентів і слухачів 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. 

1.2. Основне завдання вивчення навчальної дисципліни «Юридична 

деонтологія» полягає у тому, щоб ознайомити студентів  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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

• історію виникнення і розвитку юридичної спеціальності; 

• поняття та ознаки професії юриста  і основних юридичних спеціальностей;  

• вимоги правової культури, що становлять основу професії юриста; 



• значення моральної та психологічної культури при виконанні юристом своїх 

правових функцій; 

• основні положення щодо прав людини у міжнародно-правових  та 

законодавчих актах України; 

• роль, яку у правовій державі відіграють юристи. 

 вміти: 

• правильно застосовувати свої знання в юридичній практиці; 

• завжди з високим розумінням відстоювати права, честь і гідність людей; 

• вести дискусії на належному рівні; 

• культурно поводитися у спілкуванні, дотримуватись правил етикету. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  54 години/________ кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. «Загальна і Особлива частини юридичної деонтології» 
 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика юридичної деонтології 
Тема 1.  Загальні відомості про науку «Юридична деонтологія» 

Юридична деонтологія: історія та сучасність. Історичний аспект становлення 

системи деонтологічних знань. Виникнення деонтології як науки. Становлення та 

розвиток юридичної деонтології. Поняття та загальна характеристика науки 

«юридична деонтологія. Предмет наукового дослідження. Роль юридичної 

деонтології в системі гуманітарних наук. Соціальне значення юридичних 

деонтологічних знань. Завдання науки юридична деонтологія.   

 

Тема 2. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. 

Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. Предмет та структура курсу 

юридична деонтологія. Завдання, що вирішуються навчальною дисципліною 

(організаційно підготувати студентів до участі у навчальному процесі, поставити 

основні навчальні завдання, цілі та засоби їх досягнення, ознайомити з 

особливостями сфери здійснення юридичної діяльності, висвітлити характерні риси 

практичної діяльності юристів за окремими напрямками спеціалізації юридичної 

роботи, розкрити роль юридичної науки у здійсненні практичної діяльності, 



охарактеризувати систему наукових юридичних знань, їх сучасний стан, 

перспективи розвитку, а також систему наукових юридичних установ, знайомити 

студентів з організацією та функціонуванням системи юридичної освіти в Україні, 

охарактеризувати всебічну особу юриста, зміцнити світоглядну та громадянську 

позицію майбутніх правозахисників, підготувати їх психологічно до самостійної 

напруженої та відповідальної роботи на користь суспільства та держави). Сучасні 

підходи до викладання курсу. 

 

Змістовний модуль 2 Складові компоненти юридичної деонтології.  
Тема 3. Духовно-національна свідомість та почуття як компоненти 

юридичної деонтології. 

Поняття законів Всесвіту. Триєдина антропологічна природа людини. 

Співвідношення духовності та релігійності. Духовне право та його норми. 

Зміст і структурні елементи духовної культури юриста. Пріоритет духовного 

над матеріальним. Принципи та функції духовної культури юриста. Духовна місія 

юристів. Вплив духовності на професійну діяльність юриста. “Золоте правило” 

духовності. Кармічна культура юриста, її компоненти, принципи та функції. Дія 

кармічних законів у юридичній праці. 

Поняття етносу, нації, ментальності. Національна ідея як вектор нації. Право 

як основний вчинок національної ідеї. Національна культура українського 

суспільства. Національні аспекти юридичної служби. 

Поняття і складові елементи національної культури юриста. Мовна проблема в 

Україні. Національний обов'язок ториста. Зміст національної безпеки. Принципи та 

функції національної культури юриста. Повага до національних почуттів громадян 

як забезпечення справедливості у професійній діяльності юристів. 

Політична стратегія у юридичній діяльності. Позапартійність юристів. 

Політичні цінності. Поняття політичної культури юриста. Принципи та функції 

політичної, культури юриста.  Політична культура юриста як складний 

соціокультурний феномен. 

Філософська та наукова культури юриста, їх компоненти, принципи та 

функції. Використання філософії та науки у практичній юридичній діяльності. 

 



Тема 4. Морально-правова свідомість та почуття як компоненти 

юридичної деонтології. 

Поняття моралі, співвідношення загальної та професійної моралі. 

Абсолютні та відносні моральні норми. Альтернативність і 

безальтернативність моральних норм. Позитивна й негативна мораль. Моральні 

цінності. Поняття моральності. Вища, фактична і деформована моральність. 

Моральні діалоги. “Золоте правило” моральності. 

Поняття моральної культури юриста. Моральна гармонія юридичної 

діяльності: особа юриста, службова діяльність, прийняття рішень, динаміка. 

Моральна схема: свідомість — почуття — дія. Моральна поведінка і моральна 

діяльність юриста. Принципи та функції моральної культури юриста. Моральна 

деформація юриста. 

Призначення позитивного права. Право як засіб безпеки життєдіяльності 

людини. Обґрунтування цінності правових норм. Юридичний позитивізм як течія 

правової еволюції. Філософський та соціальний аналіз сутності права. Вище й 

елементарне правове поле. Право як культурний феномен, як частина 

загальнолюдської культури як "плід окультуреного дерева". 

Зміст правової культури юриста. Правова коеволюція, ціле і частина у праві, 

гармонійність юридичної практики. Верховенство правової культури. Принципи та 

функції правової культури юриста. Поняття фольклорного права. Недопустимість 

правової диктатури. 

Інтуїтивна культура юриста, її компоненти, принципи та функції. Поняття 

морально-правової інтуїції. 

 

Тема 5. Психолого-естетична свідомість та почуття як компоненти 

юридичної деонтології. 

Роль та співвідношення загальної та юридичної психології. Поняття 

особистості та характеристика її складових. Поняття спрямованості особистості як 

основи для вивчення особистості юристом. 

Психологічна культура юриста як єдність уявлення про психічні особливості 

діяльності юриста і,  в  першу чергу, особливості своєї особистості та свого 

психічного стану для вивчення психічного стану інших. 



Характеристика основних генераторів психічного стану людини: «інтелект», 

«воля», «сміливість». Роль «стресу» як генератора психічного стану у діяльності 

юриста.  

Поняття активно-динамічних якостей: «мета», «ціль», «віра», «сумління». 

Конфлікти в юридичній практиці та способи виходу з них. 

Етика юриста як різновид професійної етики. Основні етапи вимоги щодо 

професійних дій юриста. Поняття і структура етичної культури юриста, шляхи її 

формування. Характеристика поняття «добро» , «благо», «обов’язок», «службовий 

зв'язок». 

Поняття правової етики і змісту естетичної культури юриста, форми її прояву. 

Службовий етикет юриста. 

Характеристика поняття «поняття  такту»,  «почуття міри», «коректність», 

«культура мови», як основних факторів формування естетичної культури юриста. 

Роль естетики у документоутворюючій діяльності юриста.  

 

Тема 6. Службово-функціональна свідомість та почуття як компоненти 

юридичної деонтології. 

Аспекти професійного почуття юриста. Види культур: інформаційна, 

математична, економічна, акторська, зовнішня, вогнепальна та фізична.  

Характеристика деонтологічних процесів у професійно-службовій діяльності. 

Поняття інформації. Закон України "Про інформацію". Види інформації. 

Правова інформація. Онтологія та деонтологія правової інформації. 

Зміст принципи та функції інформаційної культури юриста. Правові основи 

одержання, використання, поширення і зберігання інформації юристом. 

Економіка у період переходу до ринкових відносин. Правове забезпечення 

економічних реформ. Деонтологія економіко-правових параметрів юриста. 

Необхідність економічної культури у юридичних процедурах. 

Поняття економічної культури юриста. Організація економіко-правового 

виховання громадян. Причини та функції економічної культури юриста. Фінансова 

дисципліна, фіскальні правопорушення та завдання перед юридичними службами. 

Акторські прийоми у юридичній діяльності. Професійно-юридична гра, її 

логічні засади та особливості у пізнанні правової істини. 



Зміст акторської культури юриста. Акторська увага та професійні рухи 

юриста. Принципи та функції акторської культури юриста. Внутрішній монолог та 

кульмінаційні моменти юридичної діяльності. 

Поняття зовнішньої культури юриста. Службовий етикет як компонент 

зовнішньої культури юриста. Види службового етикету. Принципи та функції 

службового етикету юриста. Службовий етикет юриста в екстремальних ситуаціях.  

Філософія не насильства та юридичне милосердя. Особиста культура юриста. 

Правомірність застосування вогнепальної зброї та фізичної сили до 

правопорушників. Поняття вогнепальної та фізичної культури працівника міліції. 

Принципи та функції вогнепальної та фізичної культури працівника міліції. 

Переваги застосування фізичних засобів впливу до правопорушника перед 

бойовими. Перетворення абстрактного у конкретне у вогнепальній та фізичній 

культурі окремих юристів. 

 

Тема 7. Правосвідомість та обов'язки юриста 

Вчення З.Фрейда про свідомість. Самосвідомість, психоаналіз. Зміст правової 

свідомості. Обґрунтування деонтологічної правосвідомості як результату загальної 

правосвідомості. Джерела і стадії деонтологічної правосвідомості. Принципи та 

функції деонтологічної правосвідомості. 

Види обов'язків у юридичній діяльності. Основні групи обов'язків: 

соціально-державного, професійно-юридичного, духовно-морального 

характеру. Проблема службового обов'язку юриста.. Зміст службових обов'язків 

судді, адвоката, працівника прокуратури, працівника міліції. 

Обов'язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань. 

Просвітницька діяльність юриста. Основні напрями правового виховання громадян. 

Ознайомлення громадян з мотивами злочинних діянь, "життям" злочинного 

середовища, злочинними сферами. Поняття злочинної субкультури, традиції 

злочинного середовища. Віктимологічні аспекти самозахисту. Вибір шляхів, форм 

та методів самозахисту проти пограбування, зґвалтування, шахрайства, шантажів, 

хуліганства. Поради громадянам. 

Зв'язок юриста з населенням. Інформаційна безпека громадян та юристів. 

Права людини і свободи людини. Фізичні та духовно-моральні способи самозахисту. 



Принципи та функції організації юристом самозахисту громадян від посягання на їх 

права і свободи.  

 

Змістовний модуль 3. Загальна характеристика та професійні особливості 

окремих видів юридичної професії. 

Тема 8. Юридична наукова діяльність . 

Поняття юридичної науки та її структура. Функції юридичної науки. 

Зміст та структура юридичної науки (теорії, наукові закони, постулати та 

аксіоми, проблеми, гіпотези, методи, поняття та категорії, наукові факти). 

Рівні розвинутості систем юридичних наукових знань (уявлення, ідеї, принципи, 

ідеологія, концепції, доктрини, вчення, теорій). 

Об'єкт та предмет юриспруденції. Методологія юриспруденції. Зміст 

методології юриспруденції. Структура методології юриспруденції. 

Процедура конкретного наукового правового дослідження. Поняття та 

зміст світогляду, типу юридичного наукового мислення, юридичної наукової 

парадигми. 

Методологічні підходи юриспруденції (історичний, логічний, герменевтичний, 

порівняльний, ціннісний чи аксіологічний, системний, синергетачний, поведінковий 

чи біхевіористський, гуманістичний, кібернетичний, інституціональний, 

структурний, функціональний, комплексний, системно-функціональний, 

функціонально-структурний) 

Методи юриспруденції: види та зміст. Загальні методи (загальні 

діалектичні та загальні формально-логічні методи). Загальнонаукові методи 

(методи емпіричних досліджень та теоретичного дослідження). Конкретно-наукові 

методи юриспруденції. Спеціально-наукові методи юридичних наукових дисциплін. 

Юриспруденція як система юридичних наук. Загальна характеристика видів 

юридичних наукових дисциплін. Юридичні науки теоретичного й 

історичного профілю (теорія права і держави, філософія права, історія вчень 

про державу і право, історія права і держави, соціологія права, порівняльне 

правознавство чи юридична компаративістика). 

Галузеві або нормативні юридичні наукові дисципліни (науки конституційного 

права, адміністративного права, цивільного права, цивільно-процесуального права, 



кримінального права, кримінального процесу, сімейного права, міжнародного 

права). 

 

Тема 9. Юридична навчальна діяльність. 

Система юридичної освіти в Україні. Основні засади освіти в Україні. 

Основні характеристики системи і структури юридичної освіти. Основні 

шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні. Особливості правової 

освіти в Україні. Державні стандарти юридичної освіти. Освітньо-кваліфікаційні 

характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівця з вищою 

освітою за спеціальністю «Правознавство». Нормативний зміст освітньо-

професійної програми (система знань, державна атестація студента). 

Суб'єкти освітньої діяльності. Види вищих закладів юридичної освіти. 

Рівні акредитації вищих закладів юридичної освіти. Порядок створення, 

реорганізації, ліквідації, ліцензування, атестації та акредитації вищого закладу 

юридичної освіти. Завдання, права та обов'язки вищого закладу юридичної освіти. 

Структура вищого закладу юридичної освіти. Управління 

вищим закладом юридичної освіти. Студентське самоврядування. Наукова 

діяльність. Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність. Фінансування 

діяльності вищих закладів юридичної освіти. Учасники навчально-виховного 

процесу вищих закладів юридичної освіти. Права студентів, курсантів, слухачів, 

стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів. Обов'язки студентів, курсантів, 

слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів. Права та обов'язки 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

 

Тема 10. Юридична практична діяльність. 

Загальна характеристика юридичної практичної діяльності. Юридична 

практична діяльність і право.  

Основні ознаки юридичної практичної діяльності: професіоналізм, 

незалежність, компетентність, повага та непорушення прав, свобод та законних 

інтересів інших суб'єктів, конфліктність, інформативність, гласність, 

конфіденційність, чесність, порядність та щирість. 

Принципи, завдання та функції юридичної практичної діяльності. 



Обов'язки та права суб'єктів юридичної практичної діяльності. Основні вимоги та 

умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності (набуття 

якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій, 

права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності, професійних 

повноважень, припинення здійснення професійних повноважень). 

Професійна (дисциплінарна) відповідальність юристів. Процедури, 

умови, прийоми та засоби здійснення юридичної практичної діяльності. 

Координація і взаємодія у юридичній практичній діяльності. Гарантії юридичної 

практичної діяльності. Оплата праці юристів, їх правовий та 

соціальний захист. Основні дії юридичної практичної діяльності. Ведення 

 юридичної справи. Встановлення фактичних обставин. Доказування. Вибір і 

аналіз правових норм. Правова кваліфікація. Вирішення юридичної справи. 

Виконання рішення з юридичної справи. Тлумачення правових текстів. 

Консультування з правових питань. Представництво юристом інтересів суб'єкта 

права. Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності 

(характеристика конфлікту, причини виникнення, стадії розвитку та припинення, 

юридичний конфлікт, юридичні способи розв'язання конфліктів). 

 

Тема 11. Характеристика окремих видів юридичної практичної 

діяльності. 

Юридичні вимоги щодо юридичних професій. Суддівська діяльність. 

Прокурорська діяльність. Слідча діяльність. Адвокатська діяльність. Нотаріальна 

діяльність. Юридична консультативна діяльність. Професіограма 

оперуповноваженого карного розшуку. Професіограма експерта-криміналіста. 

Професіограма дільничного інспектора міліції. Професіограма інспектора ДАІ. 
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Інформаційні ресурси 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського  

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог національних бібліотек та 

інформаційних центрів України  

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог національних бібліотек 

країн світу  

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог електронних бібліотек 

України  

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних текстів  

6. http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp=30 - 

енциклопедії та словники  

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, юридичні)  



9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база данихх НБУ ім. 

В.І.Вернадського (включаючи юридичні науки)  

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-інформаційні 

ресурси НБУ ім. В.І.Вернадського  

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека Князева).  

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна)  

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  

14. http://www.vuzlib.net/ -економіко-правова бібліотека (оцифровані 

підручники)  

15. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна студентська бібліотека 

юридичних ресурсів  

16. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста  

17. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html - правова бібліотека  

18. http://urka.ru/catalog.php?parent=57 – каталог юридических ресурсів  

19. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ - електронні наукові видання НБУ 

ім.В.І.Вернадського  

20. www.lawukraine.com - каталог юриста  

21. www.defence.com.ua - сам собі юрист  

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

5.  Засоби діагностики успішності навчання – усне опитування,  дискусія, 

тести, бесіда, ККР.  

 

 


