
Юридична деонтологія 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: 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.  

Основні завдання навчальної дисципліни: визначення ролі та 

призначення юридичної діяльності в структурі соціальної діяльності; 

висвітлення соціального призначення юристів на сучасному етапі 

реформування державних інститутів, а також підвищення авторитету 

юридичної професії; формулювання загальнотеоретичної моделі юриста 

високого рівня кваліфікації, враховуючи всю сукупність вимог професійного, 

особистого характеру, з врахуванням досвіду іноземних держав; 

прогнозування тенденцій розвитку юридичної науки, визначення необхідних 

змін щодо системи кваліфікаційних вимог в межах конкретних юридичних 

спеціальностей; вироблення практичних рекомендацій для вирішення 

проблем правової діяльності, що безпосередньо залежить від рівня 

професійної підготовки, правової культури працівника, його морального 

обліку в цілому; надання організаційно-методичної допомоги здобувачам 

вищої освіти-юристам на первинному етапі навчання, підготовка їх до 

ґрунтовного засвоєння матеріалу, формування особистих уявлень стосовно 

юридичної теорії та юридичної практики; формування стійкої системи знань 

щодо морального образу юриста, як елемента особистої культури, бази для 

подальшого формування правової свідомості особи.  

Компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести 

здоровий спосіб життя. 

фахові (спеціальні): 



ФК 1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури  правничої професії та її ролі у суспільстві. 

ФК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

ФК 14. 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. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

ПРН 7. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

формувати матеріали за визначеними джерелами. 

ПРН 17. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя. 

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Юридична деонтологія: історія та сучасність 

Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності 

Тема 3. Загальна характеристика юридичної наукової діяльності 

Тема 4. Юридична навчальна діяльність 

Тема 5. Юридична практична діяльність 

Тема 6. Професійна культура юриста 

Тема 7. Характеристика окремих видів юридичної практичної 

діяльності 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год. 

Кількість кредитів 3,0 

Форма семестрового контролю залік 


