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1. ВСТУП
Світові інтеграційні процеси та послідовне впровадження в 

суспільно-політичне життя України основоположних цивілізаційних 
цінностей – прав людини, демократії та верховенства права, висува-
ють нові вимоги до юристів ХХІ сторіччя. Сучасні юристи, здатні 
працювати у сфері європейського правопорядку, мають не лише во-
лодіти розвинутими правовими знаннями та навичками у різних 
сферах юридичної практики, а й бути обізнаними у питаннях про-
фесійної етики та сприймати їх як непохитні імперативи. Формуван-
ня у студентів юридичних навчальних закладів первинних, але вод-
ночас, досить повних уявлень про обрану ними професію, міжнарод-
ні та національні стандарти професійної діяльності, юридичну науку 
та освіту, а також основні види юридичної практики є основним за-
вданням юридичної деонтології.

Юридична деонтологія охоплює систему міждисциплінарних 
знань про сутність та соціальне призначення юридичної професії, 
чинники, які впливають на її стан, а також про сукупність етичних та 
інших вимог, яким повинні відповідати професійні якості та поведін-
ка юристів. Сучасний курс юридичної деонтології включає як тради-
ційні проблеми (поняття та види юридичної професії, різні аспекти 
професійної культури юристів та ін.), так і низку принципово нових 
питань (роль юристів в різних правових системах, джерела правової 
інформації, особливості письмової та усної юридичної мови тощо).

Юридична деонтологія – це вступна (пропедевтична) навчальна 
дисципліна, своєрідна правова енциклопедія, що виконує функції 
орієнтації студентів-юристів у навчальному процесі, визначення об-
сягу та змісту знань та етичних настанов, необхідних їм у подальшій 
професійній кар’єрі, скорочення розриву, який завжди об’єктивно 
існує між системою фахової підготовки юристів та їх професійною 
діяльністю. Саме юридична деонтологія розкриває цілісну системну 
картину юридичної наукової, освітньої та практичної діяльності, тоді 
як інші навчальні дисципліни спеціалізуються на висвітленні окремих 
сторін та закономірностей правової сфери суспільного життя. 
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2. З М І С Т
1. Юридична деонтологія: загальна характеристика 
Поняття та риси юридичної деонтології, її основне призначення. 

Предмет юридичної деонтології та його структура. Система деонто-
логічних вимог до правників. Передумови виникнення юридичної 
деонтології. Основні етапи розвитку юридичної деонтології. Методо-
логія, функції та завдання юридичної деонтології. 

2. Юридична наука та її значення для професійної підготов-
ки юристів 

Наука та галузі наукових знань. Поняття та ознаки юридичної 
науки. Предмет та об’єкт юридичної науки. Історія формування та 
розвитку юридичної науки. Загальна характеристика теоретичних, 
історичних, галузевих, прикладних юридичних наук, а також наук 
міжнародного права. Значення юридичної науки для професійної під-
готовки юристів. Основні напрями науково-дослідницької діяльності 
студентів та їх завдання. 

3. Юридична освіта 
Поняття юридичної освіти, її види, форми, рівні. Ліцензування 

та акредитація юридичних вищих навчальних закладів. Державні 
стандарти вищої юридичної освіти. Галузеві стандарти вищої юри-
дичної освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика випускників 
вищих навчальних закладів; освітньо-професійні програми підготов-
ки кваліфікованих юристів; засоби діагностики якості вищої освіти. 
Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. Розвиток юри-
дичної освіти в Україні на сучасному етапі. 

4. Юридична професія: загальна характеристика 
Загальна характеристика професії. Критерії класифікації про-

фесій та їх види. Поняття професіоналізму і компетентності. Основні 
етапи формування і розвитку юридичної професії. Поняття та риси 
юридичної професії. Основні якості юриста-професіонала. Особли-
вості професійного мислення юристів.
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5. Роль юристів у правових сім’ях сучасності 
Поняття та класифікація правових сімей. Роль юриста у правових 

сім’ях світу. Юридична діяльність у романо-германській та англо-
американській правових сім’ях. Юриспруденція у країнах традицій-
них та релігійних правових систем. Роль юристів у правовій системі 
України.

6. Види юридичної професії
Основні види професійної діяльності юристів. Загальна характе-

ристика та основні функції судді. Вимоги, що висуваються до претен-
дентів на посаду судді. Загальна характеристика та основні напрями 
професійної діяльності прокурора. Вимоги, що висуваються до осіб, 
що здійснюють прокурорську діяльність. Загальна характеристика та 
основні функціональні обов’язки слідчого. Загальна характеристика та 
напрями професійної діяльності адвоката. Вимоги, яким мають відпо-
відати особи, які займаються адвокатською діяльністю. Загальна ха-
рактеристика та функції нотаріуса. Вимоги, що висуваються до нота-
ріусів. Юрисконсульт як вид професійної діяльності.

7. Міжнародні стандарти юридичної діяльності 
Поняття та види міжнародних стандартів професійної діяльнос-

ті юристів. Основні універсальні та європейські документи, що скла-
дають міжнародні стандарти різних видів юридичної професії, та 
суб’єкти їх ухвалення. Міжнародні стандарти діяльності суддів. Між-
народні стандарти адвокатської діяльності. Міжнародні стандарти 
етики та поведінки прокурів. Міжнародні стандарти поведінки по-
садових осіб з підтримання правопорядку.

8. Права людини та професійні стандарти діяльності юристів 
Поняття, види та гарантії прав людини. Права людини як цінніс-

на основа юридичної діяльності. Роль юристів у забезпеченні та за-
хисті прав людини. Взаємодія юристів з інститутами громадянського 
суспільства. Об’єднання юристів в Україні. Надання юристами без-
оплатної правової допомоги. 
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9. Організаційно-правові аспекти діяльності юриста 
Загальні положення професійної атестації та дисциплінарної 

відповідальності юристів. Професійна атестація та дисциплінарна 
відповідальність суддів. Професійна атестація та дисциплінарна від-
повідальність прокурорсько-слідчих працівників прокуратури. Про-
фесійна атестація та дисциплінарна відповідальність працівників 
органів внутрішніх справ. Професійна атестація та дисциплінарна 
відповідальність адвокатів. Професійна атестація та дисциплінарна 
відповідальність нотаріусів. Оплата праці юристів, їх правовий та 
соціальний захист.

10. Юридична практика
Поняття та риси юридичної практики. Структура юридичної 

практики: суб’єкти і об’єкт юридичної практики, юридичні дії та 
операції і способи їх здійснення, засоби юридичної практики, резуль-
тат юридичної практики. Загально-соціальні та спеціально-юридичні 
функції юридичної практики. Приватна та публічна юридична прак-
тика, їх види та загальна характеристика. 

11. Правова інформація та її джерела. Юридична мова
Поняття правової інформації та її джерела. Джерела інформації 

про законодавство та юридичну практику. Наукова правова інформа-
ція та її джерела.

Загальна характеристика та види юридичної мови. Науковий і 
публіцистичний стилі як функціонально-стильові різновиди юридич-
ної мови. Офіційно-діловий стиль як функціонально-стильовий різно-
вид юридичної мови. Усне мовлення юристів. 

12. Правова культура юриста
Загальна характеристика правової культури юриста, її структур-

ні елементи. Функції правової культури юриста. Особливості форму-
вання професійної правосвідомості юристів. Деформація професійної 
правосвідомості юристів, її види та шляхи подолання. 
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13. Етичні засади юридичної діяльності 
Моральна культура юриста: поняття та структурні елементи. 

Моральні принципи та їх відображення в актах, що регламентують 
професійну діяльність юристів. Основні засади професійної етики 
юристів. Моральна деформація представників юридичної професії, 
її причини та засоби подолання.

14. Політична культура юриста
Поняття політичної культури юриста та її структурні елементи. 

Види політичної культури юриста. Законодавче регулювання участі 
юристів у політичному житті. Обмеження окремих представників 
юридичної професії у праві на членство у політичних партіях.

15. Психологічні аспекти професійної діяльності юриста 
Роль психологічних та конфліктологічних знань в юридичній 

практиці. Психологічні чинники у діяльності юриста. Психологічні 
прийоми професійного спілкування юристів з громадянами. Конфлік-
ти в юридичній діяльності, їх види та способи вирішення.
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