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                           СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ 

 

Галузь знань                     26 «Цивільна безпека»   

Спеціальність                    262  «Правоохоронна діяльність»  

Назва освітньої програми                   Правоохоронна діяльність 

Рівень вищої освіти                   перший (бакалаврський) рівень 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Юридична деонтологія – це галузь юридичної науки, що узагальнює знання про мудрість спілкування і мистецтво прийняття 

правильного рішення у юридичній практиці. Юридична деонтологія є навчальною дисципліною, яка розкриває загальну картину юридичної 

діяльності, як практичної, так і наукової та навчальної, а також систему юридичної освіти.  

Знання юридичної деонтології має важливе значення для студенів юридичних навчальних закладів, адже вони пов’язують свою подальшу 

професійну діяльність зі здійсненням правової роботи в суспільному виробництві, зокрема зі включенням у суспільні відносини на основі 

самостійно сформованих деонтологічних норм.  
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Метою юридичної деонтології як навчальної дисципліни є розкриття соціально- нормативного змісту професійної діяльності юриста, її 

принципів, особливостей та ролі в житті суспільства і держави; характеристика її минулого, сьогодення і тенденцій подальшого розвитку. Вона 

повинна забезпечити формування ціннісних орієнтацій студента, запропонувавши цілісну систему вимог, які пред’являються до юриста в 

цивілізованому суспільстві, що прагне до побудови демократичної правової держави. Тим більше, що роль і значення юридичної професії 

незмінно зростають, престижність і високий ступінь соціальної затребуваності фахівців є безперечним.  

Передумови для вивчення дисципліни. Даний курс є своєрідним вступом до обов’язкових та вибіркових юридичних дисциплін. 

 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Юридична деонтологія» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою 

програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних 

принципів реалізації правоохоронної функції держави. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти. 

Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою 

програмою: 

РН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти розвитку правоохоронної діяльності.  

РН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної професійної діяльності.  

РН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної 

діяльності.  

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

1.На понятійному рівні – основні категорії, поняття та їх визначення з курсу, зміст предмету «Юридична деонтологія» та його 

структуру, особливості його норм та інститутів. 

2. Описувати: конкретні правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне законодавство. 

Уміння: 

3. Розуміти якісні зміни та оновлень, що відбуваються на сучасному етапі. 
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4. Визначати останні зміни та доповнення, внесені в чинне законодавство. 

5. Пояснювати зміст нормативно-правових актів. 

6. Застосувати знання: на рівні відтворення – правильно оцінювати сутність та зміст конкретних правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в 

чинному законодавстві; на творчому рівні – використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, 

досліджувати правові явища, формувати наукові пошуки. 

Навички: 

7. Упорядковувати набуті знання у вигляді виконання індивідуальних завдань. 

8. Аргументовано обговорити та пояснити: юридична деонтологія як цілісна інтегрована юридична наука, її значення і роль для 

правознавства в цілому та правоохоронної діяльності зокрема. 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

4 120 14 / 6 14 / 2 92 / 112 1 1  Вибіркова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак сам. роб. лекц. прак сам. роб. 

Тема 1. Юридична     деонтологія     як     наука     і     навчальна 

дисципліна 
17 2 2 13 16  - 16 

Тема 2. Основні види професії «юрист» 

 
17 2 2 13 20 2 2 16 

Тема 3. Правова та політична культура юриста 

 
17 2 2 13 16 - - 16 

Тема 4. Психологічна культура юриста-практика 

 
17 2 2 13 18 2 - 16 

Тема 5. Етична та естетична культура юриста 

 
17 2 2 13 18 2 - 16 

Тема 6. Економічна та екологічна культура юриста 17 2 2 13 16 - - 16 

Тема 7. Дисциплінарна  відповідальність    юристів-практиків 18 2 2 14 16 - - 16 

Усього годин 120 14 14 92 120 6 2 112 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК 
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5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як  

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Юридична     деонтологія     як     наука     і     навчальна дисципліна. 

Історико-нормативні засади юридичної деонтології 

1. Поняття, ознаки і предмет юридичної деонтології. Місце юридичної деонтології у системі суспільних і юридичних наук.  

2. Методи юридичної деонтології.  

3. Функції і принципи юридичної деонтології.  

4. Передумови виникнення і етапи розвитку юридичної деонтології.  

5. Нормативні основи юридичної деонтології.  

2 

 

 

 

- 

2 Тема 2. Основні види професії «юрист» 
1. Професія юрист: поняття, основні ознаки та основні види професії юрист.  

2. Правовий статус судді. Суддя Верховного Суду. Вимоги щодо судді Конституційного Суду. Вимоги щодо судді вищого 

спеціалізованого суду. Суддя апеляційного суду.  

3. Статус прокурора. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора.  

4. Юрисконсульт, адвокат, нотаріус: поняття та їх основне призначення. 

5. Поліцейський. Слідчий. Дізнавач. Державний виконавець. Працівник державної кримінально-виконавчої служби. 

2 2 

3 Тема 3. Правова та політична культура юриста 
1. Правова культура юриста і культурний стиль його професійної поведінки.  

2. Професійне мислення юриста.  

3. Деформації професійної свідомості юриста-практика: шляхи подолання.  

4. Поняття та зміст політичної культури юриста.  

5. Структура та рівні політичної культури юриста.  

6. Принципи політичного нейтралітету у професійній діяльності юриста. 

2 - 

4 Тема 4. Психологічна культура юриста-практика 
1. Поняття, зміст і структура психологічної культури юриста-практика. Психічний склад особи юриста-практика.  

2. Система  психічних   властивостей   юриста-практика  як   особи: темперамент, здатності, спрямованість, характер.  

3. Психологія ділового спілкування юриста-практика і міжособистісних стосунків у службовому колективі.  

4. Психологічна сумісність і психологічний клімат у службовому колективі.  

5. Конфлікт у колективі, його види та стилі вирішення. 

2 - 

5 Тема 5. Етична та естетична культура юриста 2 - 
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1. Поняття, зміст і структура етичної культури юриста. Кодекс професійної етики юриста. Професійний обов'язок юриста.  

2. Моральна деформація юриста-практика і ії причини. Моральна відповідальність.  

3. Поняття, зміст і структура естетичної культури юриста-практика. Форми прояву естетичної культури юриста.  

4. Службовий етикет юриста. Традиції і ритуали в юридичній практиці.  

5. Держава і професійно-правова символіка. Вимоги до дизайну і ергономіки в юридичних установах.  

5. Естетичні вимоги щодо оформлення правових документів.  

6 Тема 6. Економічна та екологічна культура юриста 

1. Поняття, структура і зміст економічної культури юриста.  

2. Поняття, зміст і структура екологічної культури юриста.  

3. Роль юриста в правовому забезпеченні відповідності екологічним правам екологічних обов'язків.  

2 - 

7 Тема 7. Дисциплінарна відповідальність юристів-практиків 
1. Загальні правила притягнення юристів-практиків до дисциплінарної відповідальності.  

2. Дисциплінарна відповідальність суддів.  

3. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.  

4. Дисциплінарна відповідальність адвокатів.  

5. Дисциплінарна відповідальність працівників нотаріату.  

6. Дисциплінарна відповідальність поліцейських.  

2 

- 

 Всього 14 2 

 
7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Юридична деонтологія» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Юридична     деонтологія     як     наука     і     навчальна дисципліна 

1. Місце і соціальне призначення юриста в суспільстві та державі.  

2. Сфери прикладання праці юриста. Престиж юридичної професії  

Реферат 

Історія розвитку юридичної деонтології як науки 

13 16 

2 Тема 2. Основні види професії «юрист» 

1. Професіограма судді загального суду 
13 16 
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2. Професіограма нотаріуса 

3. Професіограма адвоката 

4. Професіограма прокурора 

5. Професіограма слідчого 

6. Професіограма юрисконсульта 

7. Професіограма державного виконавця 

Реферат 

Деонтологічний портрет юриста 

3 Тема 3. Правова та політична культура юриста 
1. Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста.  

2. Принципи політичного плюралізму та політичного нейтралітету у професійній діяльності юриста 

Реферат 

Деформація правової свідомості юриста 

13 16 

4 Тема 4. Психологічна культура юриста-практика 
1. Психологічна сумісність і психологічний клімат у службовому колективі.  2. Конфлікт у колективі, його види та стилі 

вирішення 

Реферат  
Психологія ділового спілкування юриста-практика і міжособистісних стосунків у службовому колективі.  

13 16 

5 Тема 5. Етична та естетична культура юриста 

1. Традиції і ритуали в юридичній практиці. Зовнішній вигляд юриста.        

2. Держава і професійно-правова символіка 

Реферат  
Моральна деформація юриста-практика і ії причини  

13 16 

6 Тема 6. Економічна та екологічна культура юриста 

1. Юрист в сучасному економічному просторі 

2. Роль юриста в правовому забезпеченні відповідності екологічним правам екологічних обов'язків 

Реферат 

Економічна цінність юриста 

13 16 

7 Тема 7. Дисциплінарна відповідальність юристів-практиків 

1. Дисциплінарна відповідальність адвоката 

2. Дисциплінарна відповідальність поліцейських 

Реферат 

Співвідношення юридичної та дисциплінарної відповідальності юриста-практика 

14 16 

 Всього 92 112 
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8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  

Види контролю 
Складові 

оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального завдання; 

проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту. 

 

50% 

 

Методи діагностики 

знань (контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; іспит 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Питання до іспиту 

1. Поняття, ознаки і предмет юридичної деонтології.  

2. Місце юридичної деонтології у системі суспільних і юридичних наук.  

3. Методи юридичної деонтології.  

4. Функції і принципи юридичної деонтології.  

5. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна.  

6. Передумови виникнення і етапи розвитку юридичної деонтології.  

7. Нормативні основи юридичної деонтології.  

8. Професія юрист: поняття, основні ознаки. Основні види професії юрист. 

9. Фах і кваліфікація юриста.  

10. Правовий статус судді  

11. Суддя Верховного Суду.  

12. Вимоги щодо судді Конституційного Суду.  

13. Вимоги щодо судді вищого спеціалізованого суду  

14. Суддя апеляційного суду.  

15. Статус прокурора. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора.  

16. Адвокат. Стажист адвоката. Вимоги щодо несумісності адвоката.  

17. Правовий статус нотаріуса.  

18. Стажист нотаріуса.  

19. Юрисконсульт.  

20. Працівник органів реєстрації актів громадянського стану.  

21. Поліцейський.  

22. Слідчий.  

23. Дізнавач.  
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24. Державний виконавець.  

25. Працівник державної кримінально-виконавчої служби.  

26. Правова культура юриста і культурний стиль його професійної поведінки.  

27. Роль правової культури юриста у розвитку правової культури суспільства.  

28. Професійне мислення юриста.  

29. Деформації професійної свідомості юриста-практика: шляхи подолання. 

30. Поняття та зміст політичної культури юриста.  

31. Структура та рівні політичної культури юриста.  

32. Принципи політичного нейтралітету у професійній діяльності юриста. 

33. Поняття, зміст і структура психологічної культури юриста-практика.  

34. Психічний склад особи юриста-практика.  

35. Система  психічних   властивостей   юриста-практика  як   особи: темперамент, здатності, спрямованість, характер.  

36. Психологія ділового спілкування юриста-практика і міжособистісних стосунків у службовому колективі.  

37. Психологічна сумісність і психологічний клімат у службовому колективі.  

38. Конфлікт у колективі, його види та стилі вирішення. 

39. Поняття, зміст і структура етичної культури юриста.  

40. Кодекс професійної етики юриста.  

41. Професійний обов'язок юриста.  

42. Моральна деформація юриста-практика і ії причини.  

43. Моральна відповідальність.  

44. Поняття, зміст і структура естетичної культури юриста-практика.  

45. Форми прояву естетичної культури юриста.  

46. Манера поведінки. Службовий етикет юриста. 

47.  Традиції і ритуали в юридичній практиці.  

48. Зовнішній вигляд юриста.  

49. Держава і професійно-правова символіка.  

50. Вимоги до дизайну і ергономіки в юридичних установах.  

51. Естетичні вимоги щодо оформлення правових документів.  

52. Поняття, структура і зміст економічної культури юриста.  

53. Поняття, зміст і структура екологічної культури юриста.  

54. Роль юриста в правовому забезпеченні відповідності екологічним правам екологічних обов'язків.  

55. Загальні правила притягнення юристів-практиків до дисциплінарної відповідальності.  

56. Дисциплінарна відповідальність суддів.  

57. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.  

58. Дисциплінарна відповідальність адвокатів.  

59. Дисциплінарна відповідальність працівників нотаріату.  

60. Дисциплінарна відповідальність поліцейських.  
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9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ІСПИТУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
1
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  

10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль  

іспит 
 

50 

Всього балів  100 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

                                                                 
1
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
2
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

    іспит 
 

50 

Всього балів підсумкової оцінки 100 

 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

Сума балів за 

100-бальною шкалою 

Шкала 

ЕСТS 

Національна шкала Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А відмінно 

 

відмінно 

82-89 В дуже добре добре 

74-81 С добре 

64-73 D задовільно задовільно 

60-63 Е достатньо 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторної здачі семестрового 

контролю 
незадовільно 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивчанням 

залікового кредиту 
незадовільно 

 

 
                                                                 
2
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту) 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну 

інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких 

давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, 

презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, 

проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, має 

конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у 

науково-дослідній роботі;  

-  «добре» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає 

помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у науково-

дослідній роботі;  

- «задовільно»  D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом 

на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними 

завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на 

рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні 

відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє навчальним матеріалом. 
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