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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - З/З 

Галузь знань: 
08 Право Нормативна 

Кількість кредитів - З/З Спеціальність: 
081 Право 

Нормативна 

Модулів - 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів: 2 2020-2021 й ! 2020-2021й 

Загальна кількість 
годин -90/90 

Курс 

Загальна кількість 
годин -90/90 

1 1 1 
Загальна кількість 
годин -90/90 

Семестр Загальна кількість 
годин -90/90 1 1 
Загальна кількість 
годин -90/90 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента-4 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

16 год. 6 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента-4 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Практичні, семінарські Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента-4 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

14 год. (• 6 год. 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента-4 

Освітній ступінь: 
бакалавр Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента-4 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

60 год. | 78 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента-4 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Вид контролю: залік, 
Комп 'ютерне тестування, 
захист ПЗ 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 
для денної форми навчання - 33%/67% 
для заочної форми навчання -13%/87% 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу юридичної деонтології - надати загальнотеоретичну підготовку студентів 

в царині держави та права, надання студентами знань, що є необхідною базою 
для вивчення галузевих правових дисциплін, а також методологічною основою 
навчальної та дослідної діяльності у межах фаху. 

Метою курсу також є формування юриста як професіонала, сприяння 
виробленню у нього почуття внутрішнього імперативу службового обов'язку та 
психологічної підготовки до майбутньої правової діяльності. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 
- предметну область та розуміти професійну діяльність; 
- поняття честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 
правової природи 
- як реалізовувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
- на понятійному рівні: основні тенденції розвитку юридичної деонтології, правові 
явища, культурологічні концепції у праві, місце і роль юриста у суспільстві; 
- на фундаментальному рівні: зміст юридичної деонтології, її принципи, функції 
та компоненти; співвідношення між юридичною деонтологією, правничою етикою та 
професійною культурою юриста, мотиви виникнення внутрішнього імперативу службового 
обов'язку; чинники, які визначають модель сучасного юриста; 



- на практично-творчому рівні: вимоги, які ставляться до особи юриста у 
правовій державі Україні; причини неправомірної поведінки юристів; проблеми 
створення професійно-етичного кодексу юриста. 

вміти: 
- консультувати 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. 
- на репродуктивному рівні: реалізувати вимоги держави щодо формування у юристів 
високої професійної культури; 
- на евристичному (алгоритмічному) рівні: готувати наукові повідомлення та реферати, 
формувати свою точку зору в юридичній деонтології; 
- на творчому рівні: формувати власну точку зору і внутрішнє переконання юриста; 
на принципі правового почуття впроваджувати духовний зміст законів та інших 
нормативних документів у практику; 
- виділяти у правових та неправових явищах внутрішній і зовнішній імператив 
службового обов'язку. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Затверджена Вченою Радою СНАУ протокол № 7 від 26. 12. 2018 

Модуль 1. Загальні засади юридичної деонтології та юридичної діяльності. 

Змістовий модуль 1. Юридична деонтологія: історія та сучасність. 

Тема 1. Загальна характеристика юридичної деонтології. 
1. Поняття та загальна характеристика науки "юридична деонтологія" 
2. Предмет наукового дослідження 
3. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук 
4. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань 
5. Завдання науки "юридична деонтологія" 

Змістовний модуль 2. Юридична діяльність. 
Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності 

1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності 
2. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності 
3. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність 
4. Зміст юридичної діяльності 
5. Види юридичної діяльності 

Тема 3. Загальна характеристика юридичної наукової діяльності 
1. Поняття, функції юридичної науки та її структура 
2. Зміст та структура юридичної науки 
3. Об'єкт та предмет юриспруденції 
4. Методологія юриспруденції. Методи юриспруденції: види та зміст 

Тема 4. Юридична навчальна діяльність 
1. Система вищої юридичної освіти в Україні 
2. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні 
3. Особливості правової освіти в Україні 
4. Система стандартів вищої освіти 
5. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця з вищою освітою за спеціальністю 

"Правознавство" 
6. Освітньо-професійні програми підготовки фахівця 

Модуль 2. Юридична практична діяльність. 
Тема 5. Юридична практична діяльність 

1. Поняття та загальна характеристика юридичної практичної діяльності 
2. Основні ознаки юридичної практичної діяльность 
3. Принципи, завдання та функції юридичної практичної діяльності 

Тема 6. Характеристика окремих видів юридичної практичної діяльності 
1. Суддівська діяльність 
2. Прокурорська діяльність 
3. Поліцкйська діяльність 
4. Адвокатська діяльність 
5. Нотаріальна діяльність 
6. Юридична консультативна діяльність 

Тема 7. Професійно - правова культура юриста. Політична культура юриста. 
1. Поняття, структура і загальна характеристика правової культури та ії роль у розвитку 

правової культури суспільства. 
2. Правова кваліфікація як складова професіоналізму посадових осіб. 
3. Професійна культура юриста. Основні особливості професії юриста. Професія, 

фахівець. 
4. Поняття, структура, зміст і сутність політичної культури. 
5. Механізм формування політичної культури юриста. 
6. Політична культура і політична свідомість. Аполітичність та її соціальні наслідки. 

Тема 8. Етична культура юриста. Естетична культура в юридичній практиці. 
1. Поняття, структура етичної культури, функції правової етики в юридичній практиці. 
2. Основні моральні принципи юридичної практики. 
3. Кодекс професійної етики юриста. 
4. Поняття морально-професійного обов'язку юриста. 
5. Поняття, структура і призначення естетичної культури в юридичній практиці. 
6. Професійний обов'язок і професійна таємниця, їх моральна характеристика. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Назви змістових модулів і 
тем 

денна форма Заочна форма 
Назви змістових модулів і 

тем 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі Назви змістових модулів і 

тем 

У
сь

ог
о 

л п лаб інд с.р. ус
ьо

го
 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. Загальні засади юридичної деонтології та юридичної діяльності. 

Змістовий модуль 1 Юридична деонтологія: історія та сучасність. 
Тема 1. Загальна 
характеристика юридичної 
деонтології. 

12 2 2 8 14 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 12 2 2 8 14 2 2 10 
Змістовний монуль 2. Юридична діяльність. 

Тема 2. Загальна 
характеристика юридичної 
діяльності 

12 2 2 8 14 2 2 10 

Тема 3. Загальна 
характеристика юридичної 
наукової діяльності 

12 2 2 8 10 10 



Тема 4. Юридична навчальна 
діяльність 

12 2 2 8 10 10 

Разом за змістовний модуль 2 36 6 6 24 34 2 2 ЗО 
Всього годин за модуль 1 48 8 8 32 34 2 2 зо 

Модуль 2. Юридична практична діяльність. 
Змістовний моду ль 3. Характеристика окремих юридичних спец іальностей. 

Тема 5. Юридична практична 
діяльність. 

11 2 2 7 14 2 2 10 

Тема 6. Характеристика 
окремих видів юридичної 
практичної діяльності 

11 2 2 7 10 10 

Тема 7. Професійно - правова 
культура юриста. Політична 
культура юриста. 

9 2 7 10 10 

Тема 8. Етична культура 
юриста. Естетична культура в 
юридичній практиці 

11 2 2 7 8 8 

Всього годин за модуль 2 42 8 6 28 42 2 2 38 
Всього годин 90 16 14 60 90 6 6 78 

5. Теми та план лекцінннх занять для студентів д. ф. н. 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної деонтології. 
План 

1. Поняття та загальна характеристика науки "юридична 
деонтологія" 

2. Предмет наукового дослідження 
3. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук 
4. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань 
5. Завдання науки "юридична деонтологія" 

2 

2 Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності 
План 

1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної 
діяльності 

2. Юридична діяльність як різновид соціальної 
діяльності 

3. Основні риси, що характеризують юридичну 
діяльність 

4. Зміст юридичної діяльності 
5. Види юридичної діяльності 

2 

3 Тема 3. Загальна характеристика юридичної наукової 
діяльності 
План 

1. Поняття, функції юридичної науки та її структура 
2. Зміст та структура юридичної науки 
3. Об'єкт та предмет юриспруденції 
4. Методологія юриспруденції. Методи юриспруденції: види та 

зміст 

2 

4 Тема 4. Юридична навчальна діяльність 
План 

1. Система вищої юридичної освіти в Україні 

2 

2. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в 
Україні 

3. Особливості правової освіти в Україні 
4. Система стандартів вищої освіти 
5. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця з вищою 

освітою за спеціальністю "Правознавство" 
6. Освітньо-професійні програми підготовки фахівця 

5 Тема 5. Юридична практична діяльність 
План 

1. Поняття та загальна характеристика юридичної практичної 
діяльності 

2. Основні ознаки юридичної практичної діяльності 
3. Принципи, завдання та функції юридичної практичної 

діяльності 

2 

6 Гема 6. Характеристика окремих видів юридичної практичної 
діяльності 
План 

1. Суддівська діяльність 
2. Прокурорська діяльність 
3. Поліцейська діяльність 
4. Адвокатська діяльність 
5. Нотаріальна діяльність 
6. Юридична консультативна діяльність 

2 

7 Тема 7. Професійно - правова культура юриста. Політична 
культура юриста. 
План 

1. Поняття, структура і загальна характеристика правової 
культури та ії роль у розвитку правової культури суспільства. 

2. Правова кваліфікація як складова професіоналізму 
посадових осіб. 

3. Професійна культура юриста. Основні особливості професії 
юриста. Професія, фахівець. 

4. Поняття, структура, зміст і сутність політичної культури. 
5. Механізм формування політичної культури юриста. 
6. Політична культура і політична свідомість. Аполітичність 

та її соціальні наслідки. 

2 

8 Тема 8. Етична культура юриста. Естетична культура в 
юридичній практиці. 
План 

1. Поняття, структура етичної культури, функції правової етики в 
юридичній практиці. 

2. Основні моральні принципи юридичної практики. 
3. Кодекс професійної етики юриста. 
4. Поняття морально-професійного обов'язку юриста. 
5. Поняття, структура і призначення естетичної культури в 

юридичній практиці. 
6. Професійний обов'язок і професійна таємниця, їх 

моральна характеристика. 

2 

Разом 16 

Теми та план лекційних занять для студентів з. ф. н. 



X» 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної деонтології. 
План 
6. Поняття та загальна характеристика науки "юридична 

деонтологія" 
7. Предмет наукового дослідження 
8. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук 
9. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань 
10. Завдання науки "юридична деонтологія" 

2 

2 Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності 
План 
6. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної 

діяльності 
7. Юридична діяльність як різновид соціальної 

діяльності 
8. Основні риси, що характеризують юридичну 

діяльність 
9. Зміст юридичної діяльності 
10. Види юридичної діяльності 

2 

5 Тема 5. Юридична практична діяльність 
План 
4. Поняття та загальна характеристика юридичної практичної 

діяльності 
5. Основні ознаки юридичної практичної діяльності 
6. Принципи, завдання та функції юридичної практичної 

діяльності 

2 

Разом 6 

7. Теми практичних занять для студентів денної форм навчання 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

г о д и н 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної деонтології. 2 
2 Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності 2 
3 Тема 3. Загальна характеристика юридичної наукової діяльності 2 
4 Тема 4. Юридична навчальна діяльність 2 
5 Тема 5. Юридична практична діяльність 2 
6 Тема 6. Характеристика окремих видів юридичної практичної 

діяльності 
2 

7 Тема 8. Етична культура юриста. Естетична культура в юридичній 
практиці. 

2 

Разом 14 

Теми практичних занять для студентів заочної форм навчання 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної деонтології. 2 

2 Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності 2 
5 Тема 5. Юридична практична діяльність 2 

Разом 6 

8. Самостійна робота для студентів д.ф.н. 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин № 

з/п Назва теми 
д.ф.н. 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної деонтології. 8 
2 Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності 8 
3 Тема 3. Загальна характеристика юридичної наукової діяльності 8 
4 Тема 4. Юридична навчальна діяльність 8 
5 Тема 5. Юридична практична діяльність 7 
6 Тема 6. Характеристика окремих видів юридичної практичної 

діяльності 
7 

7 Тема 7. Професійно - правова культура юриста. Політична 
культура юриста. 

7 

8 Тема 8. Етична культура юриста. Естетична культура в 
юридичній практиці. 

7 

Разом 60 

Самостійна робота для студентів з.ф.н. 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин № 

з/п Назва теми 
д.ф.н. 

1 Тема 1. Загальна характеристика юридичної деонтології. 10 
2 Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності 10 
3 Тема 3. Загальна характеристика юридичної наукової діяльності 10 
4 Тема 4. Юридична навчальна діяльність 10 
5 Тема 5. Юридична практична діяльність 10 
6 Тема 6. Характеристика окремих видів юридичної практичної 

діяльності 
10 

7 Тема 7. Професійно - правова культура юриста. Політична 
культура юриста. 

10 

8 Тема 8. Етична культура юриста. Естетична культура в 
юридичній практиці. 

8 

Разом 78 

10. Методи навчання 
1. Методи навчання за джерелом знань: 

1.1. Словесні: пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, робота з книгою 
(виписування, конспектування, опорних конспектів). 
1.2. Наочні, демонстрація, ілюстрація, спостереження. 
1.3. Практичні: практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
2.1 Аналітичний 
2.2. Методи синтезу. 
2.3. Індуктивний метод. 

2.4. Дедуктивний метод. 



3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 
студентів. 
3.1. Проблемний 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Дослідницький 
3.4. Репродуктивний 
3.5.Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, диспути, 
круглі столи, ділові та рольові ігри, використання проблемних ситуацій, самооцінка знань, 
імітаційні методи навчання (побудовані на імітації майбутньої професійної діяльності), 
використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 
інтерактивної дошки та електронних таблиць. 

11. Методи контролю 
1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 
2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація)(денна 

форма навчання) 
3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 

- рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях; 
- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; 
- результати тестування; 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації. 

12.Розподіл балів, які отримують студенти (залік) 
Для студентів денної форми навчання (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота « 

Змістовий 
модуль 1 
-10 балів 

Змістовий 
модуль 2 -
- 25 балів 

Змістовий 
модуль35 балів СР
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Для студентів заочної форми навчання (залік) 
Поточне тестування та самостійна робота 
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100 
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Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

9 0 - 1 0 0 
82-89 
75-81 
69-74 
60-68 

35-59 

1-34 
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13. Методичне забезпечення 
Юридична деонтологія. Методичні вказівки щодо вивчення курсу, підготовки до 

семінарських занять та самостійної роботи Суми - 2016, 61 с. 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Біленчук П. Д. Правова деонтологія : Підручник / П. Д. Біленчук, С. С. Сливка - К • 
АТІКА, 1999.-320с.-8 

2. Бризгалов, І. В. Юридична деонтологія [Текст] : короткий курс лекцій / І. В. 
Бризгалов. - 2-ге вид., випр. - К. : МАУП, 2000. - 48с. - 1 

3. Гапотій В.Д. Г19 Юридична деонтологія [Електронний ресурс]: навчальний посібник / 
B.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. - 146 с. 

4. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія : Науково-методичний та навчальний посібник / 
C. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - К. : ВІРА-Р, 1999, 2000. - 506с. - 12, 1 

5. Левківський, Б. К. Юридична етика та деонтологія : Навчально-методичний посібник / 
Б. К. Левківський ; Американська асоціація юристів/Ініціатива з верховенства права -
К. : СПД Юсип'юк В.Д., 2009. - 126 с. - 4 

6. Сливка С. С. Правнича деонтологія : Підручник / Сливка С.С. - К.: Атіка 1999 - 336с 
- 5 

7. Сливка С. С. Юридична деонтологія [Електронний ресурс]: підручник / С.С. Сливка. -
Вид. 6-те. - К.: Атіка ; X. : Право, 2015.-296 с. 

8. Юридична деонтологія : Навчально-методичний посібник/ укл. Н. В. Чуприк. - К : 
Фірма "Інтас", 2005. - 73с. - ЗО 

9. Юридична деонтологія : підручник / Національний юридичний університет ім. 
Ярослава Мудрого ; ред. О. В. Петришин. - X.: Право, 2014. - 248 с. - 1 

10. Юридична деонтологія : Підручник / ред. В. Д. Ткаченко. - X. : Одіссей, 2006 - 256 с -
5 

11. Юридична деонтологія [Електронний ресурс] : науково-методичний та навчальний 
посібник / Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. - К.: ВІРА-Р, 1999. - 506с. 

12. Юридична деонтологія [Електронний ресурс] : підручник / ред. В. Д. Ткаченко. -
Харків : Одіссей, 2006. - 256 с. 

13. Юридична етика та деонтологія [Електронний ресурс] : навчально-методичний 
посібник / Б. К. Левківський. - К.: СПД Юсип'юк В.Д., 2009. - 126 с. 


