
Приватний виший навчальний заклад «Буковинський університет»

Юридичний факультет  

Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін

ДШІкСхвалено та затверджено на засіданні
науково-методичної ради факультету д ек ш |[^ ш ® В Д Ш ^ |^ ^ у л ь т ет у
протокол №1 від 30.09.2021 ^  ^ ^ Кельбя

СИЛАБУС
навчальної дисципліни 

Ю РИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

обов ’язкова навчальна ди сц и пл ін а

Освітньо-професійна програма

Спеціальність 081 «Право»_____________________

Галузь зн а н ь  08 «Право»

Рівень вищої освіти перший бакалаврський 

Фа кул ьтет юридичний___________________

Мова навчання___________ українська

Розробник:. К.ю.н., доц. Гудима Мирослава Мирославівна

Профайл викладача (-ів) - ІШ р : / /уу\у \ у . Ь и к  и п  і у єг .ссі и . и а /Г а к  и Ііс і і / у и  г і сі і с її п і і - Гак її 1 і е і /к а і с с і  га- 

С 2 ІУ % Р 1 % 9 6 1 п о -р г а у 'О У Іх -с 1 І5 С ? . ір 1 % Р  1 % 9 6 п

Контактний тел. 0509699404

Е-таІ1: туго§Іауа.£ис1ута@§таіІ.сот

Посилання на сторінку ку рсу на сайті дистанційного навчання університету 

Консультації четвер з 10.00 до 16.00.



 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

«Юридична деонтологія» — відносно нова наукова та навчальна дисципліна, яка поступово 

розвивається й удосконалюється. Вона розкриває загальну «картину» юридичної діяльності як 

практичної, так і наукової; навчальної, а також завдання та функції правознавства, роль юридичних 

знань у вирішенні питань суспільного буття, систему юридичної освіти, визначає вимоги до 

особистих і професійних якостей юриста, систему формування цих якостей, мистецтво спілкування й 

мудрість прийняття правильного рішення в юридичній практиці. 

Курс юридичної деонтології має важливе значення для підготовки правознавців, оскільки 

спрямований на ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професійної діяльності. Це 

обумовлено необхідністю розбудови в Україні демократичного суспільства, що базується на таких 

загальнолюдських цінностях, як верховенство права і забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина. 

Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» покликана формувати у студентів 

професійний світогляд, знайомити з сучасними підходами до юридичної діяльності, дати можливість 

студентам глибше усвідомити сутність майбутньої професії та відчути її специфіку. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Мета дисципліни: набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань про сутність і соціальне 

призначення правничої професії та юридичної діяльності, а також практичних навичок, що дають 

змогу самостійно організовувати й планувати професійну діяльність; ознайомлення студентів – 

майбутніх юристів з вимогами, що висуваються до представників юридичної професії, основними 

формами й видами юридичної діяльності; формування у них ціннісних орієнтирів і принципів, на 

яких ґрунтується професійна діяльність юриста. 

Завдання: надання студентам основних знань про вимоги до професійних та особистих 

якостей правників, ознайомлення зі специфікою соціального регулювання їхньої професійної 

діяльності, розкритя системи формування світогляду юриста; формування цілісного уявлення про 

правове регулювання відносин у галузі вищої юридичної освіти в Україні, систему та структуру 

освіти в Україні, систему прав і обов´язків учасників навчально-виховного процесу та органів 

управління в сфері освіти, а також про важливі практичні аспекти юридичної діяльності, норми 

поведінки правників, що визначають основні засади взаємовідносин з колегами, громадянами, 

державними та громадськими органами, іншими інституціями, що функціонують у суспільстві. 

 

3. Пререквізити. Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» є 

опанування таких загальних дисцплін, як «Психологія», «Етика», а також дисциплін юридичного 

профілю: «Теорія держави і права», «Логіка».  

 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(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 

галузі права та правничої діяльності із поглибленим рівнем 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. 
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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 

 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 1 1 3 90 4  12  74  залік 

Зочна  1 1 3 90 4    74  залік  

 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  
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1 90 4 12   74  4    74 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Загальна характеристика юридичної 

деонтології 

 2 2  

 

 14  2    14 

Тема 2 Юридична наука та юридична освіта   

 

2  

 

 15  2    15 

Тема 3. Юридична практика 

 

  2   15      15 

Разом за  ЗМ1   6   44      44 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 4. Основі види юридичних спеціальностей    

2 

4 

 

 

 

 15 

 

     15 
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Тема 5. Професійна культура юриста   

 

2  

 

 15      15 

Разом за ЗМ 2  4 6   30      30 

Усього годин  
90 4 12   74  4    74 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1.  Тема 1.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ 

ДЕОНТОЛОГІЇ 

Практичні завдання (на вибір за бажанням студента)  

1. Підготувати реферат на одну з тем «Історія становлення 

юридичних деонтологічних знань»; «Співвідношення юридичної 

науки і юридичної дисципліни». 

2. Підготувати доповідь на тему «Сучасні тенденції розвитку 

юридичної деонтології». 

3. Написати есе за однією з тем «Соціальне значення юридичних 

деонтологічних знань», «Основні завдання, які стоять перед 

навчальним курсом «Юридична деонтологія»». 

 

 

14 

2.  Тема 2.  ЮРИДИЧНА НАУКА ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА  

Практичні завдання (на вибір за бажанням студента) 

1. Підготувати реферат на тему:  

 - «Співвідношення юридичної науки і юридичної дисципліни». 

- «Державні стандарти вищої юридичної освіти».  

- «Розвиток юридичної освіти в Україні на сучасному етапі». 

2. Скласти схему чи таблицю «Система юридичних наук». 

 

15 

3.  Тема 3. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА 

Практичні завдання (на вибір за бажанням студента) 

1. Зобразити схематично структуру юридичної практики. 

2. Підготувати презентацію за темою «Види юридичної практики». 

 

15 

4.  Тема 4. ОСНОВНІ ВИДИ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Практичні завдання (на вибір за бажанням студента): 
1. Підготувати есе на тему «Соціальне призначення юристів». 

2. Підготувати презентацію своєї майбутньої юридичної спеціальності. 

3. Скласти професіограму слідчого. 

4. Підготувати доповідь на тему «Юрист у ринковій економіці:місце 
правника на державній службі та в комерційних структурах». 

5. Підготувати доповідь на тему «Правова кар’єра. Перспективи різних 

видів професійної кар’єри юриста». 
6. Написати есе «Морально-психологічні аспекти роботи судді», 

«Морально-психологічні аспекти роботи прокурора», «Морально-

психологічні аспекти роботи адвоката». 

 

15 

5.  Тема 5. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 

Практичні завдання (на вибір за бажанням студента): 

1. Написати доповідь на тему: «Правові деформації в діяльності юристів, 
чинники, що їх спричиняють».  

2. Написати есе на тему: «Найпоширеніші прояви відхилень у правовій 

культурі юристів та основні засоби боротьби з ними». 

15 
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3. Написати есе на тему: «Правова культура і успіх професійної діяльності 

юриста». 
4. Написати есе на тему: «Вимога позапартійності юридичної діяльності». 

5. Підготувати доповідь на тему: «Роль присяги для службового обов’язку 

судді». 

6. Написати доповідь на тему: «Причини деформацій моральної свідомості 
юристів та шляхи їх подолання».  

7. Написати есе на тему: «Моральна відповідальність юриста». 

8. Підготувати есе на тему «Мовна культура юриста – одна з гарантій його 
успішності». 

9. Підготувати реферат на тему: «Поняття психологічних чинників у 

діяльності юриста». 
10. Підготувати есе на тему «Вплив темпераменту юриста на його 

професійну діяльність». 

 

 Разом  74 

 

 
6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю.  
Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, тестування, розв’язування ситуаційних задач, 

практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т1 Т2 Т3 МКР Т4 Т5 МКР 

10 10 10 20 15      15 20 

 

 

 

 

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 



 5 

7. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. Харків: Вид-во НУВС, 2002. 

336 с. 

2. Юридична деонтологія : підручник / под ред.: В. Д. Ткаченко, юрид. акад. України 

ім.Ярослава Мудрого Нац. Х. : Одіссей, 2006. 256 с. 

3. Сливка. С. Юридична деонтологія. Підручник. Вид. 2-е, пере-роб. і доп- К.: Атіка, 2003. 320 с. 

4. Майоров В.И. Введение в юридическую специальность: Учебное пособие. Челябинск, 

ЮУрГУ, 2005. 146 с.  

5. Біленчук П.Д., Сливка С.С. Правова деонтологія / Підручник для вищих навчальних закладів. 

К.: “Атика”, 1999. 320 с.  

6.  Сливка, С. С. Правнича деонтологія : Підручник для вузів. К. : Атіка, 1999. 336 с. 

 

Допоміжна: 

1. Алексеев А.Й. Профессия - прокурор: введение в юридическуюспециальность / А.Й. 

Алексеев, В.Б. Ястребов.- М.: Юрист, 1998. – 144 с.  

2. Алексеев С.С. Введение в юридическуюспециальность / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 

1976. – 256 с.  

3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія / А.М. Алексюк – К.: Либідь, 

1998. – 560 с.  

4. Андрейцев В.І. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики. 

[навчальнопрактичний посібник] / В.І. Андрейцев, В.В. Андрейцев – К., 2000. – 314 с.  

5. Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності: [навчальний посібник] (для студ. вищ. навч. 

закл.) / В.Г.Андросюк, О.М.Корнєв, О.І. Кудерміна – К.: Правова єдність, 2009. – 200 с. 

6. Анисимов С. Мораль и поведение / С. Анисимов. – М.: Мысль, 1985. – 155 с.  

7. Афанасьєва О.В. Этика и психологияпрофессиональнойдеятельности юриста: 
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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 
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16. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста 83. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html - 

правова бібліотека 


