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Силабус навчальної дисципліни 

«ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Навчальний курс закладає фундамент індивідуальної правової 

культури правника, формує в нього основи юридичного світогляду 

та поваги до права, людини, розуміння юридичної діяльності. Дає 

змогу сформувати у студента професійне уявлення про особистість 

юриста, надає ґрунтовні знання про етичні та естетичні вимоги, що 

висуваються до обраної професії. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вимоги до професійних та особистих якостей правників залежно 

від обраної професії. Специфіка соціального регулювання  

професійної діяльності юристів. Система формування світогляду 

юриста. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальний курс спрямований на формування у студентів 

системи знань про теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти 

юридичної професії, особисті якості юриста як професіонала та 

умінь використовувати одержані знання у професійній юридичній 

діяльності. 

Навчальна дисципліна покликана формувати у студентів 

професійний світогляд, ознайомити їх з сучасними підходами до 

юридичної діяльності та надати можливість глибше усвідомити 

сутність та специфіку майбутньої професії. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці 

заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів їх розв’язання; 

Проводити збір і інтегральний аналіз матеріалів з різних джерел. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 
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обґрунтованістю. 

Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми. 

Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, 

правильно вживаючи правничу термінологію. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у правничій діяльності, використовувати навики 

правотворення та правозастосування в суміжних сферах знань. 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати і висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати у команді колег за фахом. 

Навички 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. 

Базові уявлення про основи філософії, психології, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості схильності до 

етичних цінностей; знання вітчизняної історії, економіки й права; 

розуміння причинно – наслідкових зв’язків розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності.  

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві. 

Знання стандартів правничої професії. 

Здатність аналізувати юридичну аргументацію. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ 

ДЕОНТОЛОГІЇ 

Тема 1. Предмет юридичної деонтології. 

Тема 2. Історичні витоки становлення професії юриста. 

Тема 3. Юрист, суспільство та держава. 

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ 

ПРОФЕСІЙНО – ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА 

Тема 4. Правова культура юриста. 

Тема 5. Професійна культура юриста. 

Тема 6. Професійна деформація юриста-практика.  

Тема 7. Політична культура юриста. 

Тема 8. Етична та естетична культура юриста. 

 

МОДУЛЬ ІI 

Тема 9. Загальна характеристика професіограм юридичних 

професій. 

Тема 10. Професіограма судді. 

Тема 11. Професіограма прокурора. 
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Тема 12. Професіограма слідчого, дізнавача. 

Тема 13. Професіограма адвоката та юрисконсульта. 

Тема 14. Професіограма нотаріуса. 

Тема 15. Професіограма державного та приватного виконавця. 

Тема 16. Професіограма експерта.  

Тема 17. Загальні положення юридичної відповідальності 

юристів . 

Пререквізити 

Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної та 

практичної підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня 

"фаховий молодший бакалавр" за галуззю знань «Право» у ВСП 

«Фаховому коледжі ЧНУ».  

Для успішного оволодіння даним курсом студентам необхідна 

наявність знань з дисципліни «Правознаство», «Теорія держави і 

права», «Історія держави і права».  

Постреквізити 

Вивчення навчальної дисципліни закладає основу для 

використання студентами одержаних знань в процесі подальшого 

навчання.  

Комплексність та міжгалузева природа знань, які складають курс 

"Юридичної деонтології", дають підставу стверджувати, що такі 

знання будуть корисними для подальшого вивчення багатьох 

дисциплін, як теоретико-правових та філософських, так і суто 

практичних, у першу чергу це “Організація судових та 

правоохоронних органів”, “Кримінальний процес”, 

“Адміністративне право”, “Цивільний процес”. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Горшенев В.М., Бенедик И.В. Юридическая деонтология. – К., 

1988. 

2. Скакун О.Ф. Юридическая деонтология. Учебник для вузов. – 

Харьков: Эспада, 2002. 

3. Юридическая деонтология: Учеб.-метод. пособие / М.Ф. Орзих, 

А.Р. Крусян; Одесская национальная юридическая академия.- 

Одесса: Юридична література, 2002.- 42 с. 

4. Юридична деонтологія і професійна етика: Навчальний 

посібник. – Тернопіль: Вектор, 2015. - 335 с. 

5. Пендюра М.М., Дручек О.В. Юридична деонтологія: навч. 

посіб. Ч. 1 / М.М. Пендюра, О.В. Дручек. – К. : НАВС, 2014. – 169 с. 

6. Пендюра М.М., Дручек О.В. Юридична деонтологія: навч. 

посіб. Ч. 2 / М.М. Пендюра, О.В. Дручек. – К. : НАВС, 2014. – 156 с. 

Допоміжна 

1 Гусєв, Тіхоміров Юридична деонтологія. – К., 2002. 

2. Основные положення о роли адвокатов (Приняты на 8 

Конгрессе ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. 

в городе Нью-Йорке) (Сов, юстиция. 1991. № 20. Є. 19 - 20. 

3. Юридична деонтологія: навчальний посібник / В.Д. Гапотій, 

О.Г. Мінкова.– Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 146 с. 

4. Сливка С. С. Юридична деонтологія. Правнича етика. 

Професійна культура. (3 - тє видання) / Сливка С. С.  Київ: Атіка, 

2012. 225 с. 

5. Молдован А.В, Добкіна К.Р., Клюєва Є.М. Юридична 

деонтологія. Навчальний посібник.  К.: Алерта, 2016.  224 с. 

6. Свиридова Н. П. Юридична деонтологія. Навч.-метод. посіб.  

Київ: «Хай-Тек Прес», 2012.  336 с. 
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Інформаційні 

ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України –

https://www.rada.gov.ua. 

2. Офіційний веб-сайт абінету Міністрів України – 

http://www.kmu.gov.ua. 

3. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України –  

http://www.minjust.gov.ua. 

4. Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського –

http://www.nbuv.gov.ua. 

5. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого –

https://nlu.org.ua. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Семінарські 36 

Самостійна робота 50 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано  

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ ЄГОРОВ 

   Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: - 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: p.ehorov@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4029 
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