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Види занять: Лекції, cемінари, самостійна робота. 

Методи 

навчання: 

Під час навчання можуть бути запропоновані практичні вправи, задачі, 

ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести та інші інтерактивні 

методи навчання. 

Форми навчання: 
Очна серія лекцій, практичних занять (контактні години); дистанційна 

(онлайн-діяльність); змішана (контактні години + онлайн-діяльність)*. 

Матеріальне та 

технічне 

забезпечення 

дисципліни: 

Проведення занять очно передбачає: обладнані аудиторії (столи, 

стільці, мобільні пристрої, мультимедійні засоби, наявність та доступність 

мережі Інтернет). 

Проведення занять дистанційно, або у змішаній формі додатково 

передбачає: наявність ПК (ноутбуку) чи іншого мобільного пристрою, 

навушників, мікрофону, веб-камери; за потреби, встановлення спеціальних 

програм (сервери веб-конференцій: Zoom, Viber, Scуpe,       e-mail). 

Доступ до 

дисципліни: 

Реєстрація студента на сайті дистанційного навчання ПВНЗ 

«Буковинський університет» відкриває доступ до всіх навчально-методичних 

матеріалів дисципліни. 

Під час дистанційного навчання або навчання у змішаній формі заняття 

проводяться згідно розкладу на платформах Zoom або Scуpe. 
 

*Контактні години – передбачають безпосередню взаємодію учасників навчального процесу між собою в аудиторії; 
онлайн-діяльність – передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу між собою та з контентом в 

аудиторії чи за її межами засобами онлайн-технологій. 

 

 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Загальні етичні вимоги правничої професії» базу розуміння майбутнім 

фахівцем кодексу професійної етики юриста; пояснює складні морально-етичні категорії добра та 

зла, обов’язку і відповідальності, совісті, вибору, щастя, ідеалу…, тобто озброює знаннями 

конкретних рецептів поведінки у типових та нетипових ситуаціях, що можуть трапитись на 

кар’єрному шляху молодого професіонала, вчить діяти спираючись на міцне підґрунтя морального 

світогляду і в будь яких обставинах залишатись на «світлому боці». 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Мета дисципліни - формування у здобувача вищої освіти здатностей: діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); зберігати та примножувати моральні та культурні цінності суспільства. 

Майбутній фахівець має усвідомити важливість покликання юриста для суспільного життя та всю 

глибину міри відповідальності взятої на себе при виборі цієї професії.  

Завдання:  

- надання студентам основних знань про етичні вимоги до професійних та особистих якостей 

правників,  

- навчання студентів зійснювати аналіз та оцінку з точки зору моральності ситуації, що 

виникають у юридичній діяльності; 

- сприяння їх можливості оцінювати моральні аспекти діяльності учасників правових 

відносин; 

- забезпеченя їх можливості та бажання використовувати моральні навички у своїй майбутній 

професійній діяльності в цілях підвищення її ефективності. 

 

 

3. Пререквізити. Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Загальні етичні вимоги 

правничої професії» є опанування таких загальних дисциплін, як «Філософія», «Логіка», 

«Соціологія», «Юридична деонтологія», «Теорія держави і права», «Етика та психологія в юридичній 

діяльності».   
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4. Компетентності та результати навчання, (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, формуються 

наступні компетентності:  

Інтегральна компетентність здатність і готовність студента вирішувати задачі і проблеми у 

сфері етичних засад практичної правничої діяльності та поглибленння рівня знань та вмінь, достатніх 

для вирішення проблемних професійних завдань. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-4  здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням сучасних технологій і баз даних;  

ЗК-5  уміння планувати та організовувати професійну діяльність, зокрема раціонально розподіляти 

час;  

ЗК-6  знання і розуміння предметної області, розуміння професії та її базових етичних стандартів, 

здатність діяти на їх основі;  

ЗК-9  здатність до аналізу, контролю та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб у 

професійному контексті. 

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК-10  здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції, здійснювати публічні 

виступи, брати участь у дискусіях з правових питань;  

ФК-11  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. 

 

Отримуються наступні програмні результати навчання: 

ПРН-2  здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; 

ПРН-4  формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів 

ПРН-7  використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин;  

ПНР-8  самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій;  

ПРН-16  надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

 

 
5. Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Загальні етичні вимоги правничої професії» є спеціальним начальним 

курсом. Викладається для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» в 

обсязі 90 годин, з яких лекцій – 20 год., практичні заняття – 20 год., та самостійна робота – 50 год. 

Форма підсумкового контролю диференційований залік. Навчальний курс розрахований на студентів 

закладів вищої освіти. Він побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної 

системи (ECTS).  

 

Планування навчальної діяльності 

ВИДИ ЗАНЯТЬ 

(згідно розкладу) 

ФОРМИ НАВЧАННЯ* 

Контактні години Онлайн діяльність 

Методи навчання  
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Лекційні заняття 

(попередня підготовка, 

подача нової інформації, 

тренування). 

Попереднє опитування; 

ознайомлення або повторення 

термінології; очна лекція; 

презентація нового матеріалу; 

пошук відповідей на питання; 

діалог з групою. 

Ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи з 

темою; лекція-дискусія, лекція з 

розбиранням конкретних ситуацій, в 

режимі відео конференції. 

Семінарські заняття 

(тренування, практична 

робота, оцінювання, 

рефлексія). 

 

Обговорення; дебати; 

питання-відповіді; групові 

виконання завдань; усне 

опитування; практичні 

ситуації; діалог, короткі усні / 

письмові відповіді на питання; 

тестування, задачі, доповіді. 

Питання для самоперевірки; 

обговорення (он-лайн); виконання 

інтерактивних практичних вправ; он-

лайн тестування, пошук відповідей на 

питання; індивідуальні та групові 

завдання (звіт, презентація, проєкт, 

реферат тощо); усна відповідь, 

виконання практичного завдання, 

письмова робота. 

Самостійна робота 

(оцінювання, рефлексія, 

зворотній зв’язок). 

Групові та індивідуальні 

консультації, коментарі, 

запитання та відповіді під час 

заняття від викладача; 

тестування, наукові роботи 

(доповіді), реферати, письмові 

(усні) повідомлення. 

Підготовка мультимедійних 

презентацій,  відповіді на питання, що 

виносяться на самостійне опрацювання, 

тести для самоконтролю; опитування 

аудіо-, відео- або текстові повідомлення 

з коментарем завдання. 

Підсумковий модульний 

контроль 

Письмове завдання, 

письмові відповіді на питання; 

тестування. 

Письмове завдання, письмові 

відповіді на питання з фото, або відео 

фіксацією. 

*Враховано рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової 

передвищої та вищої освіти: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf 

 

 

5.1. Загальна інформація 

 

Форма 

навчання 

Р
ік

 п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 

С
ем

ес
т
р

 

Кількість Кількість годин 

Вид підсум-

кового 

контролю 
кредитів Годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна 1 2 3 90 20  20  50  залік 

Заочна 1 2 3 90        залік 

 

 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  

усього  у тому числі 

Л П Лаб інд с.р. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
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1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Вступ до 

етики юриста 
9 2 2 

 
 5 

  

Тема 2. Мораль як 

предмет етики. 

Основні категорії 

етики 

 

9 2 2   5 

Тема 3. Моральна 

культура юриста  

 

18 4 4 
 

 10 

Тема 4. Проблеми 

професійно-

моральної 

деформації юриста 

 

9 2 2   5 

  

Разом за  ЗМ 1: 45 10 10   25   

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2 

Тема 5. Етичні 

основи правосуддя 
9 2 2 

 
 5 

  

Тема 6. Етика 

співробітників 

правоохоронних  

органів та служб 

 

9 2 2   5 

Тема 7. Етичні 

засади 

прокурорської 

діяльності 

 

9 2 2 
 

 5 

Тема 8. Етика 

адвоката 

  

9 2 2   5 

Тема 9. Етичні 

засади виконанння 

рішень в 

кримінаьних 

справах  

 

9 2 2   5 

Разом за ЗМ 2 45 10 10   25 

Усього годин : 90 20 20   50 

 

 

                                                                                                            4.3. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять, самостійної роботи студентів 
 

Результати навчання 

 

Навчальна діяльність 

Робочий час 

студента, год 

Знати: 

поняття етики та її 

значення для 

професійної юридичної 

Тема «Вступ до етики юриста» 

 

Лекція № 1. Вступ до етики юриста 

План лекції: 

2 
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діяльності  

 

Вміти: 

абстрактно мислити, 

аналізувати та 

встановлювати 

взаємозв’язки між 

явищами та процессами 

в етичній сфері 

професійної юридичної 

діяльності,  оперувати 
теоретичним матеріалом, 

використовувати 

професійну 

аргументацію для 

донесення інформації, 

ідей, проблем та 

способів їх вирішення 

1. Поняття етики як науки 

2. Професійна етика 

3. Значення етики в професійній діяльності юриста 

 

Семінарське заняття № 1. 

1. Поняття етики як науки 

2. Професійна етика 

3. Значення етики в професійній діяльності юриста 

. 

2 

Самостійна робота № 1. 

Практичні завдання 

  

1. Підготувати реферат на одну з тем: 
- Історія етичних вчень: етика Стародавнього Сходу та 

Античності.  

- Історія етичних вчень: етика Середньовіччя та 

Відродження. 

- Історія етичних вчень: етика Нового часу. 

- Основні напрямки етики ХХ ст. 

. 

5 

 

Знати: 

Поняття та сутність 

моралі, сутність та зміст 

основних категорій 
етики.  

 

Вміти: 

Оперувати категоріями 

етики, розуміти, 

тлумачити та 

дотримуватися 

принципів моралі 

Тема «Мораль як предмет етики. Основні категорії етики» 

 

Лекція № 2. Мораль як предмет етики. Основні категорії етики 

 

План лекції: 
1. Поняття та сутність моралі  

2. Функції моралі в суспільстві.  

3. Моральний вимір особистості.  

4. Принципи моралі: гуманізм, справедливість і законість. 5. 

Специфіка і роль моралі в умовах становлення і розвитку правового 

суспільства. 

6. Сутність та зміст основних етичних категорій.   

 

2 

Семінарське заняття № 2. 

1. Поняття та сутність моралі  

2. Функції моралі в суспільстві.  

3. Моральний вимір особистості.  

4. Принципи моралі: гуманізм, справедливість і законість. 5. 
Специфіка і роль моралі в умовах становлення і розвитку правового 

суспільства. 

6. Етичні категорії «добро», «зло».  

7. Етичні категорії «честь», «гідність», «совість».  

8. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, 

кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали) 

. 

2 

Самостійна робота № 2. 

Практичні завдання  
 

1. Підготувати доповідь за однією з тем: 

- Виникнення моралі: релігійна, натуралістична, 
соціологічна концепції 

- Нормативна етика: загальна характеристика.  

- Прикладна етика: сутність та структура.  

- Ситуативна етика: етика суспільних та інтимних відносин. 

- Етика ділового спілкування: предмет та специфіка. 

 

2. Підготувати есе на тему «Ніцше Ф. «До генеалогії моралі». 

Мораль – прояв сили чи слабкості?». 

 

5 

 

Знати: 

Сутність та зміст 
моральної культури 

юриста  

 

Тема «Моральна культура юрста» 

 

Лекція № 3. Моральна культура юриста  

План лекції: 

1. Єдність та відмінність моралі та права 

2. Поняття та зміст моральної культури юриста 

4 



 6 
Вміти: 

пояснити зміст та 

структуру моральної 

культури юриста; 

визначати зміст 

морально-професійного 

обовязку юристів, 

визначати особливості 

його юридичного 

закріплення  

3. Морально-професійний обов'язок юриста 

4. Основні засади професійної етики юристів 

 

Семінарське заняття № 3. 

1. Мораль та право: їх єдність та відмінність 

2. Моральна культура юриста: поняття, зміст, структурата значення 

3. Морально-професійний обов'язок юриста 

4. Основні засади професійної етики юристів 

5. Деонтологічні кодекси професійної юридичної діяльності окремих 

спеціальностей 

 

. 

4 

Самостійна робота № 3. 

Практичні завдання  

 

1. Підготувати доповіді та презентаційні матеріали за 

однією з наступнх тем: 

- Моральна свідомість та її структура.  

- Моральна поведінка та її структура.  

 

2. Підготувати есе на тему «Вищі моральні цінності в 

діяльності юриста» 

. 

10 

 

Знати: 
Сутність та причини 

професійної деформації 

юриста  

 

Вміти: 

пояснити причини 

деформацій в юридичній 

професії та 

запропонувати шляхи їх 

подолання, 

використовуючи 

професійну 
аргументацію для 

донесення інформації, 

ідей, проблем та 

способів їх вирішення 

Тема «Проблема професійно-моральної деформації юриста.» 

 

Лекція № 4. Поняття та види інформаційної діяльності 

План лекції: 

1. Поняття та професійної деформаці.  

2. Причини професійної деформації.  

3. Сутність професійної деформації юриста.  

4. Шляхи попередження професійної деформації юриста 

 

 

2 

Семінарське заняття № 4. 

1. Професійної деформаці: поняття та можливі різновиди.  

2. Причини, що можуть привести до професійної деформації.  

3. Професійні деформації юриста.   

4. Шляхи попередження професійної деформації юриста та можливі 
варіанти її подолання 

 

. 

2 

Самостійна робота № 5. 

 

Практичні завдання  

 

1. Підготувати доповіді та презентаційні матеріали за 

однією з наступних тем: 

- Професійне вигорання юриста.  

- Деформація моральної свідомості юриста.  

- Засоби профілактики професійної деформації та вигорання. 

 

2. Напишіть есе на тему «Найпоширеніші прояви відхилень у 

моральній культурі юристів та основні засоби боротьби з 

ними».  

 

5 

 

Знати: 

Етичні вимоги до 

представників судової 

влади та етичні засади 

судового процесу  

 
Вміти: 

визначати етичні засади 

правосуддя, здійснювати 

Тема «Етичні основи правосуддя»  

 

Лекція № 5. Етичні основи правосуддя  

 

План лекції: 

 

1. Моральні вимоги до діяльності представників судової влади.  
2. Суддя та його роль в забезпеченні моральногохарактеру судового 

процесу.  

3. Етичні основи винесення судових вироків 

2 



 7 
їх  

характеристику 
 

Семінарське заняття № 5. 

1. Етика судді  

2. Моральність судового процесу та роль суддів в її забезпеченні  

3. Етичні засади винесення судових актів  

2 

Самостійна робота № 5. 

Практичні завдання  

 

1. Підготувати доповіді та презентаційні матеріали за 

однією з наступнх тем:  

- Правосуддя та справедливість: гармонія і конфлікт. 

- Етикет судових дебатів.  

- Моральні колізії правосуддя. 

- Дисциплінарна відповідальність судді: порівняльно-
правовий аналіз із зарубіжними країнами. 

- Етичні аспекти позаслужбової діяльності суді. 

 

2. Прочитати діалоги Платона «Критон» та «Апологія 

Сократа» та проаналізувати основні думки та позиції, які 

автор намагався донести до читача. 

 

3. Проналізувати моральні характеристики судді в працях 

Монтескьё, Дж. Локка, В.Ф. Гегеля 
 

4. Проаналізувати Кодекс професійної етики судді і визначте 

ключові етичні вимоги до посади судді 

 

5 

 

Знати: 

Основні засади етики 
співробітників 

правоохоронних органів 

та служб 

 

Вміти: 

здійснювати аналіз 

професійної діяльності 

працівників 

правоохоронних 

органів з точки зору їх 

моральності   

Тема «Етика співробітників правоохоронних органів та служб» 

 

Лекція № 6. Етика співробітників правоохоронних органів та 

служб 

 

План лекції: 

 

1. Специфіка професійної моралі працівників правоохоронних 

органів.  

2. Моральні аспекти професійної діяльності працівників 

правоохоронних органів.  

3. Морально-психологічні особливості спілкування співробітників 

правоохоронних органів в екстремальних ситуаціях 

2 

Семінарське заняття № 6. 

1. Специфіка професійної моралі працівників правоохоронних органів.  

2. Моральні аспекти професійної діяльності працівників 
правоохоронних органів.  

3. Морально-психологічні особливості спілкування співробітників 

правоохоронних органів в екстремальних ситуаціях. 

2 

Самостійна робота № 6. 

Практичні завдання  

 

1. Підготувати доповіді та презентаційні матеріали за 

однією з наступнх тем: 

- Тероризм: моральний аспект. 

- Слідчий - потерпілий: етика взаємин.  
- Слідчий - засоби масової інформації: етика спілкування 

- Морально-правові джерела слідчої діяльності.  

- Єдність законності та моралі в роботі слідчого. 

 

2. Написати есе на тему: «Моральні аспекти встановлення 

істини і презумпція невинуватості»  

 

5 

 

Знати: 

правила професійної етики 

Тема «Етичні засади прокурорської діяльності»  

 

Лекція № 7. Етичні засади прокурорської діяльності  

2 



 8 
прокурорів  

 

Вміти: 

Визначити етичні вимоги 

до спілкування 

прокурора з іншими 

суб’єктами права,  

виявити способи 

запобігання й усунення 

наслідків професійної 

деформації 
прокурорських кадрів та 

засоби стимулювання 

прокурорських кадрів до 

виконання морально-

етичних вимог і 

відповідальності за їх 

порушенн 

 

План лекції: 
. 

1. Професійна етика прокурорів як різновид загальнолюдської і 

професійної етики 

2. Етичні вимоги до спілкування прокурора з іншими суб’єктами права 

3. Врахування етичних критеріїв при доборі кадрів на посади 

прокурорів.  

4. Способи запобігання й усунення наслідків професійної деформації 

прокурорських кадрів. 

5. Засоби стимулювання прокурорських кадрів до виконання 
морально-етичних вимог і відповідальності за їх порушення 

 

Семінарське заняття № 7. 

1. Поняття та зміст професійної етики прокурора  

2. Сучасний стан кодифікації норм професійної етики прокурорів 

України 

3. Етика спілкування прокурора з громадянами (фізичними особами). 

4. Етика міжособистісного спілкування в колективах органів 

прокуратури 

5. Етика спілкування прокурора із суддями та іншими учасниками 

судового процесу. 

6. Етика спілкування прокурорів з представниками засобів масової 
інформації 

7. Врахування етичних критеріїв при доборі кадрів на посади 

прокурорів.  

8. Способи запобігання й усунення наслідків професійної деформації 

прокурорських кадрів. 

9. Засоби стимулювання прокурорських кадрів до виконання 

морально-етичних вимог і відповідальності за їх порушення 

 

2 

Самостійна робота № 7. 

Практичні завдання  

 

1. Підготувати доповіді та презентаційні матеріали за 

однією з наступнх тем: 

- Етичні норми при підтриманні публічного обвинувачення  

- Дисциплінарна відповідальність працівників органів 

прокуратури України. 

- Етичні засади взаємовідносин прокурора та адвоката в 

суді.  

 

2. Здійснити аналіз морально-етичних кодексів працівників 

прокуратури та правоохоронних органів. 

 

3. Складіть макет промови прокурора в суді 

 

5 

 

Знати: 

принципи адвокатської 

етики, підстави та форми 

відповідальності 
адвоката за порушення 

правил адвокатської 

етики  

 

Вміти: 

визначати етичні засади 

відносини адвоката з 

клієнтами та принципи 

етики у різних сферах 

діяльності адвоката 

 
 

Тема «Етика адвоката» 

 

Лекція № 8. Етика адвоката  

 

План лекції: 
1. Основні принципи адвокатської етики 

2. Етичні засади відносини адвоката з клієнтами 

3. Етика спілкування адвоката з судом та іншими учасниками судового 

провадження 

4. Етичні засади відносин мід адвокатами 

5. Дотримання норм адвокатської етики у різних сферах діяльності 

адвоката 

6. Відповідальність адвоката за порушення норм адвокатської етики  

 

2 

Семінарське заняття № 8. 

1. Основні принципи адвокатської етики 

2. Етичні засади відносини адвоката з клієнтами 
3. Етика спілкування адвоката з судом та іншими учасниками судового 

2 



 9 
провадження 

4. Етичні засади відносин мід адвокатами 

5. Дотримання норм адвокатської етики у різних сферах діяльності 

адвоката 

6. Відповідальність адвоката за порушення норм адвокатської етики  

 

Самостійна робота № 8. 

Практичні завдання  

 

1. Підготувати доповіді та презентаційні матеріали за 

однією з наступнх тем: 

- Етика угоди про надання юридичної допомоги.  

- Етика захисту на досудовому слідстві. 

- Відповідальність за порушення Правил адвокатської 

етики 

 

2. Проаналізувати Загальний кодекс правил для адвокатів 

країн Європейського Співтовариства та провести 

порівняльно-правовий аналіз міжнародних стандартів 

професійної етики адвокатів з національними вимогами. 

 

3. Підготувати есе за однією з тем:  

- «Переманювання клієнтів» і готовність адвоката надати 

сприяння колезі. 

- Етичні норми й ораторське мистецтво адвоката  

1.  

5 

 

Знати: 
Етичні основи виконання 

судових 

рішень у кримінальному 

провадженні  

 

Вміти: 

аналізувати діяльність 

органів, котрі 

забезпечують виконання 

судових 

рішень у кримінальному 

провадженні  з точки 
зору їх етичності   

Тема «Етичні засади виконання судових рішень в кримінальних 

справах» 

Лекція № 9. Етичні засади виконання судових рішень в 

кримінальних справах 

План лекції: 

1. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні . 

2. Етичні засади виконання судових рішень в кримінальних справах 

3. Констроль за дотриманням етичних засад при виконанні судових 

рішень в кримінальних справах 

 

2 

Семінарське заняття № 9. 

1. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні . 

2. Етичні засади виконання судових рішень в кримінальних справах 

3. Констроль за дотриманням етичних засад при виконанні судових 

рішень в кримінальних справах 
1.  

2 

Самостійна робота № 9. 

Практичне завдання: проаналізувати етичні вимоги відбування 

покаран та виявіть порушення, що начастіше виявляються на 

практиці 

 

5 

Всього  90 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

 

Політика оцінювання 

 
Форми оцінювання студентів: 

Поточне оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру шляхом 

запровадження навчально-методичного інструментарію з використанням активних методів і 

технологій організації навчального процесу, зокрема: тестові завдання, задачі, доповіді, інші 

інтерактивні методи навчання. 
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Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті, за результатами 

виконання самостійних завдань, а також передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

студентів з кожної теми. 

Семестрову кількість балів формують бали отримані в процесі теоретичного засвоєння 

матеріалу, практичних занять та самостійної роботи впродовж семестру за накопичувальною 

сумою від 0 до 100 балів за всіма видами робіт, передбачених з даної дисципліни за темами (в 

тому числі враховуються результати тематичного тестування), а також бали за підсумковий 

модульний контроль. 

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення результатів за період 

теоретичного навчання студентів на останньому за розкладом занятті. Основною формою 

підсумкового модульного контролю є контрольна робота. 

 

Оцінювання здійснюється за національною шкалою – «відміно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» та за шкалою ЕСЕS.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 
90-100 A відмінно відмінно 
82-89 B 

добре добре 
74-81 C 
64-73 D 

задовільно задовільно 
60-63 E 
35-59 FX 

незадовільно незадовільно 
1-34 F 

 

Перескладання будь якого з видів оцінювання та контролю відбувається з дозволу викладача, 

який забезпечує дисципліну, згідно Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ 

«Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/poloszhennya_pro_osvitnii_proces.pdf) та Додатку 1 до Положення про 

організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/normatyvni_documents/dodatok_1_ 

do%20polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu.pdf). 

 
 

 

Розподіл балів, які отримують студенти  

 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Сума

рна  

к-ть 

балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 МКР     

10 10 10 10 10 10  10 10 10    10 100 

 

. 

Політика академічної доброчесності 

 
Студент повинен ознайомитися і дотримуватися Положення про забезпечення академічної 

доброчесності у ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-
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content/themes/bukuniver/docs/polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf). Він 

повинен виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. 

Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. Списування (копіювання тексту) під час виконання 

письмових робіт та екзаменів заборонені. Користування мобільними пристроями допускається лише 

з дозволу викладача під час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань. Самостійні роботи 

у вигляді рефератів, доповідей, презентацій повинні мати коректні текстові посилання на 

використані інформаційні джерела. 

 

 

7. Рекомендована література: 

 

 

Основна література: 

1. Бандурка М.М., Друзь В.А. Юридична етика. Підручник. / М. М. Бандурка, В.А. Друзь. – 

Харків: Зоря, 1997. – 189с. 

2. Бралатан В. П. Професійна етика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Бралатан, Л. В. 

Гуцаленко, Н. Г. Здирко; Вінниц. держ. аграр. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2011. – 251 с. 

3. Козляковський П. А. Етика. Етика права. Етика юридичної діяльності: навч. посіб. / 

Козляковський П. А., Козляковський А. П. – [вид. 2-е, допов. і переробл.]. – Миколаїв: Дизайн 

і поліграфія, 2012. – 398 с. 

4. Професійна етика юриста: підручник / [В. С. Бліхар та ін.; за ред. проф. В. С. Бліхара]; Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. - Львів; Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 2016. - 357 с. 

5. Фіолевський, Д. П. Юридична етика: підручник / Д. П. Фіолевський. – К.: Алерта, 2011. – 288 

с.  

 

Додаткова література: 

1. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность. – М.: Юрид.лит., 1976. – 161 с. 

2. Бризгалов І.В. Юридична деонтологія (стислий курс лекцій) – К.: 2001. – 42 с. 

3. Букреев В.И. Римская И.Н. Этика права: От истоков етики и права к мирозрению: Учеб. 

пособ. – М.: Юрист, 1988. – 336 с.   

4. Горшенев В.М., Бенедик И.В. Юридическая деонтология: учеб. пособ.. – К.: УМК ВО при 

Минвузе УССР, 1988. – 80с. 

5. Гуревич П.С. Культурология: Учеб.пособ. – М.: Знание. 1996. – 228 с. 

6. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. – К.: ВІРА-Р, 1999. – 506с. 

7. Жалинский А.Е. Профессиональная деятельность юриста: введение в специальность: 

Учеб.пособ. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 330с. 

8. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник для вузов. – М.: Норма, 2003. – 165 с.  

9. Коваль Н.В. Введение в юридическую специальность (деонтологический аспект): Курс лекцій. 

– Донецк: центр подготовки абитуриентов, 1998. – 192 с. 

10. Максимов Л.Г., Максимова Л.П. Профессиональная этика юриста. Практическое пособие. – 

Минск: «Молодежное научное общество», 2001. – 163 с.  

11. Скакун О.Ф., Овчаренко Н.И. Юридическая деонтология: Учеб./Под ред. Скакун О.Ф. – 

Харків: Основа, 1999. – 304с. 

12. Сливка С.С. Юридична деонтологія. Підручник.- К.: Атіка, 2001. – 304с. 

13. Шмоткін О.В. Юридична деонтологія. – К.: МНТУ, 1995. – 96с. 

14. Юридична деонтологія/ За ред. В.М.Горшеньова та В.В. Комарова. – Харків: Основа, 1993. – 

120с. 
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15. Агешин Ю.А. Политика. Право. Мораль.  – М., 1982. 

16. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. – М., 1998. 

17. Бабилов В.Н. Регулирующее воздействие на правосудие норм права и морали. – М., 1990. 

18. Барак А. Судейское усмотрение. – М., 1999. 

19. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М., 1978. 

20. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: учебник. – М., 1999. 

21. Деонтологічний кодекс (Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності Європейського 

співтовариства, прийнятий у Страсбурзі у жовтні 1988 р.) // Коваль Н.В. Введение в 

юридическую специальность (деонтологический аспект): Курс лекцій. – Донецк: центр 

подготовки абитуриентов, 1998. 

22. Дітріх фон Гіндельбранд Етика.Український Католицький Університет. – Львів: вида-во УКУ, 

2002. – 444  

23. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий 

делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 

року http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_343 

24. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 

25. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 9 

червня 2017 року (зі змінами, затвердженими З'їздом адвокатів України 2019 року від 15 

лютого 2019 року): https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-

2019_5cb72d3191e0e.pdf 

26. Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

щодо адвокатської таємниці, затверджене рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури від 25.07.2020 N VII-010/2020: https://vkdka.org/uzagalnennya-

distsiplinarnoji-praktiki-kvalifikatsijno-distsiplinarnih-komisij-advokaturi-schodo-advokatskoji-

tajemnitsi/ 

27. Бакаянова Н.М. Етичні аспекти прийняття адвокатом доручення на ведення справи: 

http://www.apdp.in.ua/v39/28.pdf 

28. Бєлов Д. Роль і місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і 

громадянина: http://vjhr.sk/archive/2016_5/part_1/5.pdf 

29. Бірюкова А.М. Довіра як етична основа відносин між адвокатом та клієнтом: 

http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/3_2017_Birukova.pdf 

30. Бондар І.В. Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CN

R=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2

015_2_36 

31. Святоцька В.О. Етичні (деонтологічні) засади діяльності адвокатів в Україні та країнах ЄС: 

http://lsej.org.ua/3_2016/53.pdf 

32. Сопілко І.М. Місце та роль сучасної адвокатури у правозахисному механізмі: 

http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2012/statji_n1_22_2012/Sopilko_82.pdf 

33. Яновська О. Співвідношення мети та засобів як етична проблема адвокатської діяльності: 

http://tomorrowslawyer.org/spivvidnoshenya-meti-ta-zasobiv-yak-eti/ 

34. Билиця І. О. Професійна етика прокурора: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / І. О. 

Билиця. – Одеса, 2014. 

35. Європейські керівні принципи з етики і поведінки для прокурорів: Будапештські керівні 

принципи; прийняті на 6-й конф. ген. прокурорів країн Європи 31.05.2005, Будапешт) 

//Правові основи прокурорської діяльності в Україні : науково-практичний посібник / А. В. 

Лапкін. – Х. : Право, 2013. – С. 70–74. 

36. Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування: Прийняті 

VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, 

Гавана, Куба, 27 серп. – 7 вересня 1990 р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_343
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/view/mus34133?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01&_ga=2.157378110.500762852.1601887495-1925479160.1570621163
https://ips.ligazakon.net/document/view/mus34133?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01&_ga=2.157378110.500762852.1601887495-1925479160.1570621163
https://ips.ligazakon.net/document/view/mus34133?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01&_ga=2.156895807.500762852.1601887495-1925479160.1570621163
https://ips.ligazakon.net/document/view/mus34133?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01&_ga=2.156895807.500762852.1601887495-1925479160.1570621163
https://vkdka.org/uzagalnennya-distsiplinarnoji-praktiki-kvalifikatsijno-distsiplinarnih-komisij-advokaturi-schodo-advokatskoji-tajemnitsi/
https://vkdka.org/uzagalnennya-distsiplinarnoji-praktiki-kvalifikatsijno-distsiplinarnih-komisij-advokaturi-schodo-advokatskoji-tajemnitsi/
https://vkdka.org/uzagalnennya-distsiplinarnoji-praktiki-kvalifikatsijno-distsiplinarnih-komisij-advokaturi-schodo-advokatskoji-tajemnitsi/
http://www.apdp.in.ua/v39/28.pdf
http://vjhr.sk/archive/2016_5/part_1/5.pdf
http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/3_2017_Birukova.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2015_2_36
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2015_2_36
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2015_2_36
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2015_2_36
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2015_2_36
http://lsej.org.ua/3_2016/53.pdf
http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2012/statji_n1_22_2012/Sopilko_82.pdf
http://tomorrowslawyer.org/spivvidnoshenya-meti-ta-zasobiv-yak-eti/
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37. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: Принят Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17.12.1979. // Права людини. Збірник документів / 

[укл. В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш та ін.]. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1997. – С. 155–159. 

38. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури [Електронний ресурс] : затв. 

наказом Генерального прокурора України № 123 від 28.11.2012 р. – Режим доступу : 

http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m= publications&_t=rec&id=94102.  

39. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, затверджений всеукраїнською 

конференцією прокурорів 27 квітня 2017 р.  

40. Лапкін А. В. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар / А. В. Лапкін. 

– Х. : Право, 2015. – 680 с. 

41. Лапкін А. В. Правові основи прокурорської діяльності :наук.-практ. посіб / А. В. Лапкін ; за 

ред. П. М. Каркача. – 2-ге вид., змінене і допов. – Х. : Право, 2013. – 320 с. 

42. Лапкін А. В. Правові основи прокурорської діяльності в Україні : науково-практичний 

посібник / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2013. – С. 48–54. 

43. Литвак О. Становлення та розвиток прокуратури України / О. Литвак, П.В. Шумський // 

Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 10–14. 

44. Марчук Н. В. Організаційно-правові основи діяльності прокурора у досудовому 

кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Н. В.Марчук. - Х. : 

2013.  

45. Погорєлова Т. Педагогічні методи формування етичної компетенції у майбутніх працівників 

прокуратури: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://novyn.kpi.ua/2010_2/10_ped_Pogorjelova.pdf 

46. Про роль державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя : Рекомендація R 

(2000) 19 Комітета Міністрів державам-членам Ради Європи, прийнята 6 жовт. 2000 р. // 

Правові основи прокурорської діяльності в Україні: науково-практичний посібник / А.В. 

Лапкін. – Х. : Право, 2013. – С. 55–64. 

47. Професійна етика прокурора: навч. посіб. /С. Подкопаєв, Г. Попов, О. Соколова, П. 

Шумський; за заг. ред. О. Литвака. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2012. – 127 с. 

48. Савчук К. О. Стандарти міжнародні / К. О. Савчук //Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: 

Ю.С. Шемчушенко (гол. редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 5: П–С. – 2003. – С. 

615. 

49. Стандарти професійної відповідальності, основні обов’язки і права прокурорів: прийняті 

Міжнародною Асоціацією Прокурорів (МАП) 23 трав. 1999 р. //Правові основи прокурорської 

діяльності в Україні : науково-практичний посібник / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2013. – С. 75–

79. 

50. Толочко О. Кодекс професійної поведінки (етики) прокурора: проблеми прийняття та 

впровадження /О. Толочко, С. Подкопаєв // Вісник прокуратури. – 2006. – №4(58). – С. 58–62. 

51. Шумський П.В. Професійна етика прокурора / П. В. Шумський // Вісник Національної 

академії прокуратури України. – 2011. – №4. – С. 38–42. 

52. Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності 

нотаріуса. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011 - №89 – с.87-92. 

53. Желіховська Ю.В. Етика нотаріуса у професійній діяльності. Науковий вісний Ужгородського 

національного університету. Серія Право. Випуск 21. Частина ІІ. Том 1. 2013 – с.194-198. 

54. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат в Україні: підручник – Х.: Право, 2011. – 384с. 

55. Маляренко С.М. Про етику приватних нотаріусів та відповідальність за її порушення. Наука і 

правоохорона. – 2013. - №2 (20) – с.40-46. 

56. Невзорова І.В. Міжнародні деонтологічні стандарти   діяльності нотаріату. Юридичний 

бюлетень. Випуск 11.4.1.2019 с.84-90. 

57. Святоцька І. Деякі питання юридичної відповідальності нотаріуса. Юридичний радник. – 

2013. - №2 (68) 

58. Соломатіна О.М. Вплив об’єднань професійного самоврядування нотаріусів на етичні аспекти 

їх діяльності. Правова держава, 2016 - №21 – с.153-158. 

Черниш В.М. Питання деонтології в нотаріальній діяльності. Юридична Україна. – 2013 - №1 

(133). 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Джерела Інтернет: 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 даних 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 83. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html - правова 

бібліотека 

 

 


