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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Юридична деонтологія” при-
значена для студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознав-
ство”. Курс юридичної деонтології має важливе значення для підго-
товки правознавців. Це обумовлено необхідністю побудови в Україні 
демократичного суспільства, що базується на таких загальнолюдсь-
ких цінностях, як верховенство права та забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина.

Мета курсу “Юридична деонтологія” — сформувати у студен-
тів первинні знання про правові основи державного і громадського 
життя, дбайливе ставлення до інтересів суспільства, держави, особи, 
ціннісних орієнтирів щодо моральної оцінки діяльності юриста-про-
фесіонала, ознайомити із системою та методологією навчання, з ви-
могами до працівників юридичної сфери.

Завдання юридичної деонтології:
•	 організаційно	 підготувати	 студентів	 до	 участі	 у	 навчальному	

процесі, окреслити основні навчальні завдання, цілі і засоби їх 
досягнення;

•	 ознайомити	 з	 особливостями	 сфери	 здійснення	 юридичної	
діяльності як одного із видів соціальної діяльності, що відбу-
вається у сфері права;

•	 визначити	 характерні	 риси	 практичної	 діяльності	 юристів	 за	
окремими напрямками спеціалізації юридичної роботи для роз-
криття професіограми юридичної професії;

•	 визначити	нормативи	культури	поведінки	юриста,	які	необхідні	
для його ефективної професійної діяльності;

•	 сформувати	 світоглядну	 та	 громадянську	 позицію	 майбутніх	
правозахисників, підготувати їх психологічно до самостійної 
роботи.

Вимоги до знань і вмінь студентів. Студенти повинні знати:
•	 основні	категорії	деонтології,	що	мають	особливо	важливе	зна-

чення у професійній діяльності юристів;
•	 місце	 юридичної	 деонтології	 у	 загальній	 системі	 професійної	

культури правника;
•	 особливості	морального	регулювання	суспільних	відносин,	що	

виникають під час здійснення правниками різних видів про-
фесійної діяльності;

•	 завдання	і	функції	юридичної	деонтології,	етапи	її	виникнення,	
становлення та розвитку;
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•	 специфіку	 взаємодії	 морального	 та	 правового	 регулювання	
діяльності правників;

•	 основні	напрямки	та	методи	морального	виховання	юристів.
А також уміти: 
•	 реалізовувати	 норми	 моралі	 у	 процесі	 здійснення	 юридичної	

діяльності;
•	 виявляти,	аналізувати	та	розв’язувати	конкретні	проблеми	мо-

рального характеру, що виникають у роботі правників; само-
стійно поповнювати та поглиблювати свої знання;

•	 використовувати	всю	сукупність	знань;
•	 аналізувати	причинно-наслідкові	зв’язки	у	державному	та	зако-

нодавчому процесах;
•	 осягнути	і	використовувати	всі	способи	мистецтва	спілкування	

і знання при прийнятті рішень практичної діяльності.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ЮРИДИЧНА  ДЕОНТОЛОГІЯ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль I. Сутність деонтології як науки.
Основні види юридичної діяльності

1 Теоретичні основи юридичної деонтології

2 Деонтологія як складова юридичної науки 

3 Юрист, громадянське суспільство і держава

4 Юридична професія: поняття, основні риси 

5 Основні види юридичної діяльності та їх характеристика

Змістовий модуль II. Різновиди професійної культури
юриста

6 Фактори формування духовно-національної свідомості
юриста

7 Фактори формування морально-правової свідомості юриста

8 Професійна культура юриста
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1 2

9 Різновиди професійної культури юриста

10 Професійні відхилення у діяльності юристів

11 Роль деонтологічних кодексів у регулюванні професійної по-
ведінки юристів

Разом годин: 54

 ЗМІСТ
дисципліни 

“ЮРИДИЧНА  ДЕОНТОЛОГІЯ”

Змістовий модуль I. Сутність деонтології як науки. Основні 
види юридичної діяльності

Тема 1. Теоретичні основи юридичної деонтології

Об’єктивні	 причини	 виникнення	 юридичної	 деонтології.	 Харак-
терні ознаки юридичної деонтології. Становлення системи деонтоло-
гічних знань. Поняття юридичної деонтології як науки. Підходи до 
тлумачення поняття “деонтологія”. Спільні риси медичної і юридич-
ної деонтології. Співвідношення юридичної науки і юридичної дис-
ципліни. Загальна, нормативна та спеціальна деонтологія.

Природа юридичної деонтології та її розвиток як науки і навчаль-
ної дисципліни. Історичний аспект формування системи деонтоло-
гічних знань та етапи визнання юридичної деонтології. Завдання 
юридичної деонтології.

Система юридичних наук і місце юридичної деонтології в системі 
суспільних і юридичних наук. Місце юридичної деонтології в системі 
суспільних і юридичних наук. Відмінності юридичних наук від юри-
дичних навчальних дисциплін.

Література [15–19; 21; 22; 24–28]

Тема 2. Деонтологія як складова юридичної науки 

Зміст юридичної деонтології та її соціальне призначення. Предмет 
юридичної деонтології. Методи юридичної деонтології.

Структура юридичної деонтології.
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Юридична деонтологія як юридична наукова дисципліна. Місце 
деонтології в загальній системі юридичних наук. Предмет і структу-
ра курсу юридичної деонтології. Мета, завдання, значення юридич-
ної деонтології як навчальної дисципліни. 

Принципи юридичної деонтології.
Функції юридичної деонтології. Джерела юридичної деонтоло-

гії.
Нормативні акти, документи про стандарти юридичної професії.
Основні методологічні підходи, що застосовуються в деонтоло-

гії.
Вплив юридичної деонтології на формування деонтологічних 

нормативів у майбутнього юриста. Юридична освіта і Закон Украї-
ни “Про освіту”. 

Література [16; 17; 19; 21; 22; 25; 98]

Тема 3. Юрист, громадянське суспільство і держава

Юридична професія і соціальне призначення юриста у грома-
дянському суспільстві та правовій державі. Юридична діяльність як 
окремий вид соціальної діяльності. Поняття юридичної діяльності, 
її основні ознаки. Мета юридичної діяльності, її роль у процесі ста-
новлення правової держави в Україні. Юридичний фах. Атестація 
юриста. 

Забезпечення прав і свобод громадян — основний напрямок про-
фесійної діяльності юристів.

Система юридичної діяльності, її структура і форма. Види, спо-
соби та функції юридичної діяльності. Співвідношення навчальної, 
професійної і наукової юридичної діяльності.

Діяльність давньоримських юристів як родоначальників юри-
дичної теорії та практики. Епоха класичної юриспруденції в Римі: 
основні напрями діяльності.

Суспільне значення юридичної діяльності як особливого різно-
виду соціальної практики.

Література [16–28; 53; 61; 70; 75]
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Тема 4. Юридична професія: поняття, основні риси 

Юридична професія: поняття, основні риси. Соціальна роль і 
призначення юриста в суспільстві. Сфери професійної юридич-
ної діяльності. Поняття і види сфер діяльності юриста. Діяльність 
юриста в органах державної влади і управління.

Соціалізація особи у поєднанні з суспільством. Соціалізація 
юриста та соціальна діяльність. Юридична діяльність та її види. По-
няття юридичної справи та порядок її ведення. Система юридичної 
діяльності. 

Соціальне регулювання юридичної практичної діяльності. По-
няття і види соціального регулювання. Поняття моралі.

Внутрішні і зовнішні державні акти, що регулюють юридичну 
діяльність.

Норми міжнародного права і порядок їх застосування.
Література [1–16; 19–22; 31; 33; 37; 47; 48;

 51; 55; 57; 66; 71; 76; 81; 84]

Тема 5. Основні види юридичної діяльності 
та їх характеристика

Юридична діяльність у правоохоронних органах. Юрист в умо-
вах ринкової економіки. Юрист у комерційних структурах. Сучасні 
тенденції до розширення сфер юридичної професійної діяльності.

Проблема професійної незалежності юриста і його становище в 
суспільстві.

Основні	 юридичні	 спеціальності.	 Характеристика	 діяльності	
суддів.	 Суддя	 —	 носій	 судової	 влади.	 Службовий	 обов’язок	 судді.	
Роль	присяги	для	службового	обов’язку	судді.

Специфіка роботи прокурора. Нагляд за дотриманням закон-
ності	—	основний	обов’язок	прокурора.

Характеристика	слідчої	діяльності.
Особливості	 нотаріальної	 діяльності.	 Характеристика	 адвокат-

ської діяльності.
Юридична консультативна діяльність.

Література [1–16; 19–22; 31; 33; 37; 47; 48; 51;
 55; 57; 66; 71; 76; 81; 84–86; 94]
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Змістовий модуль II. Різновиди професійної культури юриста

Тема 6. Фактори формування духовно-національної 
свідомості юриста

Формування	 духовної	 культури.	 Взаємозв’язок	 норм	 духовного	
права і юридичних норм. Поняття духовної культури. Духовна куль-
тура як елемент професійної культури юриста. Принципи і функції 
духовної культури.

Формування національної свідомості. Поняття національної 
культури. Складові національної культури юриста. Національний 
обов’язок	юриста.	

 Поняття політики і політичної культури. Ставлення юриста до 
політичних явищ. Політична культура як елемент професійної куль-
тури юриста. Принципи і функції політичної культури.

Взаємозв’язок	права	і	моралі.	Мораль,	її	функції	та	структура.	Мо-
раль і юридична діяльність. Роль корпоративних, естетичних норм у 
регулюванні юридичної діяльності. Політичні, економічні норми та їх 
вплив на роботу юристів. Право і звичай. Право і релігійні норми.

Рівні регулювання професійної діяльності юристів.
Література [17; 29; 32; 34; 36; 39; 45; 49; 67–69]

Тема 7. Фактори формування морально-правової свідомості 
юриста

Поняття та роль моральної культури в житті суспільства. Мораль-
на свідомість та її рівні. Моральні якості юриста. Моральна культура 
як елемент професійної культури юриста. Роль соціального середо-
вища	в	аспекті	суб’єктивного	та	об’єктивного	впливу	на	процес	мо-
рального виховання.

 Принципи правової культури. Функції правової культури юриста. 
Поняття правової культури і її види. Правова культура суспільства і її 
елементи. Правова культура юриста і її риси. 

Література [2; 7; 8; 12; 14; 16; 19; 22; 24–26; 41; 59; 91]

Тема 8. Професійна культура юриста

Поняття і структура професійної культури юриста. Правова куль-
тура професійної діяльності юриста, її соціальне значення. Професій-
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на 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. Орієнтація на суспільні інтереси чи на “честь мун-
дира”.	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 відповідаль-
ність.

Література [16–19; 22–25; 28; 30; 38; 42;
 44; 45; 50; 54; 56–58; 64; 65; 77;

 78; 87; 90; 92; 97; 100]

Тема 9. Різновиди професійної культури юриста

Політика, політична культура і її види. Поняття і структура полі-
тичної культури юриста. Рівні політичної культури юриста. Політич-
ний плюралізм і політичний нейтралітет у професійній діяльності 
юриста.

Естетика і естетична культура юриста. Форми прояву естетичної 
культури юриста. Службовий етикет юриста. Етикет службових взає-
мин. Етикет керівника і підлеглого. Етикет ведення службового засі-
дання. Взаємини між колегами-юристами на службі. Культура одягу 
юриста. Естетичні вимоги до оформлення офіційних правових доку-
ментів. Естетична культура робочого місця юриста.

Психологічна, економічна, екологічна та інформаційна культура 
юриста.

Література [16–19; 22–25; 28; 29; 42; 44; 98]

Тема 10. Професійні відхилення у діяльності юристів

Поняття професійних відхилень у діяльності юристів. Фактори, 
що спричинюють виникнення професійних відхилень. Види про-
фесійних	 відхилень	 за	 об’єктивними	 та	 суб’єктивними	 аспектами.	
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Найпоширеніші прояви відхилень у професійній діяльності юристів 
та основні засоби боротьби з ними. Професійні деформації юристів.

Кваліфікаційна атестація юриста як правова вимога визначення 
його професіоналізму.

Загальні правила притягнення юристів-практиків до дисциплі-
нарної відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність суддів. Особливості дисциплі-
нарної відповідальності працівників прокуратури. Підстави притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності працівників нотаріату і 
адвокатури. Вища рада юстиції України як вищий незалежний кон-
трольно-наглядовий орган за дисциплінарним аспектом діяльності 
суддів і прокурорів.

Підвищення рівня професійної культури юристів. Напрямки про-
філактики соціальних відхилень.

Тема 11. 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” (1990 р.); “Деон-
тологічний кодекс (Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності 
адвокатів Європейського співтовариства)” (1988 р.); “Основні принци-
пи незалежності судових органів” (1985 р.); “Мінімальні стандартні 
правила	Організації	Об’єднаних	Націй,	що	стосуються	відправлення	
правосуддя стосовно неповнолітніх” (“Пекінські правила”) (1985 р.); 
“Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або при-
нижуючих гідність видів поводження і покарання”; “Основні принци-
пи, що стосуються ролі юристів” (прийняті на 8-ому Конгресі ООН з 
питань запобігання злочинності і поводження з правопорушниками) 
(1990 р.).

Національні юридичні деонтологічні кодекси, їх значення для су-
часної юридичної практики. Морально-етичний кодекс поліцейсько-
го США; Етика поліцейського ФРН; Кодекс деонтології національ-
ної поліції Франції; Положення про етичні принципи поліцейської 
служби Великобританії; Правила адвокатської етики (схвалені Ви-
щою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів 
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України 1 жовтня 1999 р.); Загальні правила поведінки державного 
службовця (23.10.2000); Етичний кодекс працівника органів внут-
рішніх справ України (05.10.2000); Кодекс честі працівника органів 
внутрішніх справ України; Кодекс професійної етики судді.

Література [16; 19; 22; 24–26; 40; 41; 55; 72; 73; 79]

 ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ  І  РЕФЕРАТІВ

 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 тео-

рії та практики.
 10. Сучасні тенденції розвитку юридичної діяльності.
 11. Значення юридичної діяльності як особливого різновиду соціаль-

ної практики.
 12. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності.
 13. Особливості правової освіти в Україні.
 14. Юрист в умовах ринкової економіки: місце правника на держав-

ній 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 і 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 значен-

ня.
 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 юрис-

та.
 34. Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста. Міжна-

родні кодекси професійної поведінки правників.
 35. Підвищення рівня професійної культури юристів. Напрямки про-

філактики соціальних відхилень.

 ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Виникнення, становлення і розвиток юридичної деонтології.
 2. Завдання юридичної деонтології.
 3. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань.
 4. Поняття і система юридичних наук.
 5. Функції юридичної науки.
 6. Функції юридичної деонтології.
 7. Принципи юридичної деонтології.
 8. Юридична діяльність: поняття, ознаки.
 9. Елементи структури юридичної діяльності, її внутрішня та зов-

нішня форми.
 10. Види юридичної діяльності.
 11. Функції юридичної діяльності.
 12. Діяльність давньоримських юристів як родоначальників юридич-

ної теорії та практики.
 13. Значення юридичної діяльності як особливого різновиду соціаль-

ної практики.
 14. Роль юристів у громадянському суспільстві та правовій державі.
 15. Юридична професія: загальна характеристика.



13

 16. Основні риси юридичної професії.
	17.	 Характеристика	діяльності	судді.
 18. Суддя — носій судової влади.
 19. Прокурорська діяльність.
	20.	 Характеристика	роботи	слідчого.
 21. Особливості роботи нотаріуса.
 22. Юридична консультативна діяльність.
	23.	 Характеристика	адвокатської	діяльності.
 24. Соціальне регулювання юридичної діяльності: поняття та види.
 25. Роль соціальних норм у регулюванні професійної юридичної 

діяльності.
 26. Мораль і юридична діяльність.
	27.	 Роль	присяги	для	службового	обов’язку	судді.
 28. Адвокатська таємниця. Відповідальність адвоката за порушення 

присяги.
 29. Фактори, що спричинюють професійні відхилення.
 30. Загальні правила притягнення юристів до дисциплінарної від-

повідальності.
 31. Напрями профілактики соціальних відхилень серед юристів.
 32. Причини професійної деформації співробітників правоохорон-

них органів.
 33. Контроль за діяльністю суддів та працівників прокуратури з боку 

Вищої ради юстиції України.
 34. Професійна культура юриста: поняття і структура.
 35. Правова культура юриста і її роль у розвитку правової культури 

суспільства.
 36. Моральна культура юриста: поняття та структура.
 37. Юридичний етикет: суть і значення.
 38. Поняття та структура політичної культури юриста.
 39. Психологічна культура юриста.
 40. Фактори формування професійної культури юриста.
 41. Професійні та особисті якості, які повинні мати юристи.
 42. Професійні та особисті якості, які неприпустимі для юристів.
 43. Професійні та особисті якості судді.
	44.	 Характеристика	професійних	та	особистих	якостей	прокурора.
 45. Професійні та особисті якості слідчого.
	46.	 Характеристика	професійних	і	особистих	якостей	адвоката.
 47. Деонтологічні кодекси: поняття, завдання, історія створення.
 48. Міжнародні кодекси професійної поведінки правників.
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 49. Національні юридичні деонтологічні кодекси.
 50. Загальна характеристика Кодексу професійної етики судді.
 51. Загальна характеристика Правил адвокатської етики.
 52. Юридична практична діяльність і правова практика.
	53.	 Громадські	об’єднання	юристів.
 54. Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів.
 55. Стандарти незалежності юридичної професії Міжнародної асо-

ціації юристів: загальна характеристика.
 56. Основні принципи незалежності судових органів: загальна харак-

теристика.
 57. Деонтологічний кодекс (Кодекс правил здійснення адвокатської 

діяльності адвокатів Європейського співтовариства): структура, 
зміст і значення.

 58. Основні принципи стосовно ролі юристів, прийняті на 8-ому 
Конгресі ООН з питань запобігання злочинності та поводження з 
правопорушниками у серпні 1990 року: загальна характеристика.

 59. Основні положення про роль адвокатів, прийняті на 8-ому Кон-
гресі ООН з питань запобігання злочинності та поводження з 
правопорушниками у серпні 1990 року: загальна характеристика.

 60. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України, 
прийнятий 5 жовтня 2000 року: загальна характеристика.
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