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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний
від обов’язкових навчальних занять.
Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Юридична деонтологія” — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми
та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Юридична
деонтологія” полягає у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та
систематизації, а також їх застосуванні при виконанні практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Юридична деонтологія” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а
також цими методичними матеріалами.
Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни
“Юридична деонтологія” є:
• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових
та додаткових літературних джерел;
• виконання домашніх завдань;
• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
• підготовка до різних форм поточного контролю;
• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
• написання реферату за заданою проблематикою;
• аналіз наукових публікацій;
• розв’язання задач-казусів.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати
навчальну літературу, відповідні нормативно-правові акти. Набуті
знання студенти перевіряють за допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні положення, що підлягають самостійному
засвоєнню студентами відповідно до кожної передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни “Юридична деонтологія”.
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Виконання домашнього завдання з дисципліни “Юридична деонтологія” має на меті закріпити і поглибити теоретичні знання і вміння
студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.
Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає
самостійному засвоєнню, включають підготовку до тематичних колоквіумів, а також написання рефератів і доповідей за заданими питаннями.
При підготовці до тематичного колоквіуму опрацюванню підлягають нормативні акти, які є правовою основою регулювання юридичної діяльності в Україні. Окрему увагу слід приділити засвоєнню
рекомендованої основної та додаткової літератури до кожної теми,
яка передбачається для самостійного вивчення.
Одним із важливих засобів засвоєння знань є написання рефератів. Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається
мета дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються рамки теми, яку потрібно розглянути, визначаються методи її
дослідження. Вступ є перехідною ланкою до основного дослідження.
В ньому повинно бути відображено практичне і теоретичне значення
теми.
В основній частині роботи потрібно викласти насамперед зміст досліджуваної проблеми. Робота повинна завершуватися висновками.
Важливим засобом засвоєння знань студентами є розв’язування
задач-казусів, яке повинно мати творчий, аналітичний і самостійний
характер.
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питання
теми, які винесено на самостійне опрацювання, вільно оперує
поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел,
має власну точку зору стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити;
• оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає
викладеному вище, але спостерігаються деякі упущення при
виконанні завдань, винесених на самостійне опрацювання,
обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами;
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• оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих
помилок, матеріал викладає нелогічно і несамостійно;
• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на
поставлене запитання або відповідь неправильна, не розуміє
суті питання, не може зробити висновків.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ”
№
пор.

Назва змістового модуля
і теми

1

2
Змістовий модуль I. Основні
категорії юридичної
деонтології
Юридична деонтологія:
історія і сучасність
Деонтологія як складова
юридичної науки і навчальна
дисципліна
Загальна характеристика
юридичної діяльності
Юридична професія: загальна
характеристика. Особливості
окремих видів юридичної
практичної діяльності
Модульний контроль
Змістовий модуль II.
Особливості регулювання
юридичної діяльності
Соціальне регулювання
юридичної діяльності

1
2

3
4

5

Кількість годин
семінар. сам. роб. форма
лекції
зан.
студ. конт(Л)
(СЗ) (СРС) ролю
3
4
5
6

2

2

2

2

-

2

4

2

2

4

4

3

2

1

2

У, ПК,
Р
СР, Р

У, ПК,
Р
У, ПК,
Р

У, ПК,
Р
5

1
6
7
8

2
Професійні відхилення у
діяльності юристів
Професійна культура юриста
Роль деонтологічних кодексів
у регулюванні професійної
поведінки юристів
Разом годин: 54

3
2

4
1

5
2

4

2

4

2

2

1

22

14

18

6
У, ПС,
Р
Р, У,
ПК
ПК, К
Залік

Форми контролю:
У — усне опитування
ПК — перевірка конспектів
СР — перевірка завдань для самостійної роботи
К — колоквіум
Р — обговорення рефератів
ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
“ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ”
Змістовий модуль I.	Основні категорії юридичної деонтології
Тема 1. Юридична деонтологія: історія та сучасність
Основні категорії та поняття: етика, мораль, деонтологія, юридична деонтологія, службовий обов’язок юриста, зміст юридичної
деонтології, предмет юридичної деонтології, система деонтологічних
знань.
Питання для самоконтролю
1. Ким і в якій праці було вперше використано термін “деонтологія”?
2. Які причини зумовили виникнення медичної та юридичної деонтології?
3. В чому об’єктивність процесу формування в суспільстві деонтологічних знань?
4. Розкрийте суть поняття і предмет дослідження юридичної деонтології.
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5. Чому опанування деонтологічних знань є умовою якісного виконання службового обов’язку?
1.
2.
3.
4.

Практичні завдання
Підготувати реферат на тему “Історія становлення юридичних
деонтологічних знань”.
Підготувати доповідь на тему “Сучасні тенденції розвитку юридичної деонтології”.
Написати есе на тему “Соціальне значення юридичних деонтологічних знань”.
Виконати тестове завдання:

1. Зазначити, яке з наведених визначень найповніше розкриває
поняття:
а) юридична деонтологія — це галузь науки, що узагальнює систему знань про мудрість спілкування та мистецтво прийняття
правильного рішення у юридичній практиці;
б) юридична деонтологія — це система загальних знань про юридичну науку та юридичну практику, вимоги до професійних та
особистих якостей юриста, про формування цих якостей;
в) юридична деонтологія — це галузь юридичної науки, яка узагальнює систему знань про юридичну науку та практику, вимоги до
особистих і професійних якостей юриста, систему формування
цих якостей, мистецтво спілкування і прийняття правильного
рішення в юридичній практиці;
г) юридична деонтологія — це галузь юридичної науки і навчальна дисципліна, що являє собою узагальнену систему знань про
юридичну практичну діяльність, про внутрішній імператив
службового обов’язку юриста, а також кодекс фахової поведінки юриста, оптимальний звід правил, які рекомендують, дозволяють або забороняють юристові керуватися ними у стосунках,
що виникають у нього під час виконання своїх службових (посадових) повноважень.
2. Предмет юридичної деонтології становлять такі елементи:
а) юридична теорія;
б) юридична практика;
в) система моральних вимог, що становить етикет професійної
діяльності юристів;
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г) закономірності виникнення, розвитку і функціонування дер
жави;
д) адміністративно правові відносини.
Література [8; 11; 14]
Форма контролю: усне опитування, перевірка конспектів, обговорення рефератів.
Тема 2. Деонтологія як складова юридичної науки
і навчальна дисципліна
Основні категорії та поняття: наука, предмет науки, об’єкт науки,
юридична наука, юридична навчальна дисципліна, система юридичних наук, компоненти юридичної деонтології, методи юридичної деонтології, структура юридичної деонтології, принципи юридичної
деонтології, функції юридичної деонтології, джерела юридичної деонтології.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Питання для самоконтролю
Поняття та загальна характеристика науки “юридична деонтологія”.
Завдання науки “юридична деонтологія”.
Юридична деонтологія як навчальна дисципліна.
Передумови виникнення навчальної дисципліни “Юридична
деонтологія”.
Назвіть принципи юридичної деонтології та її функції.
Охарактеризуйте юридичну деонтологію як навчальну дисципліну та як юридичну науку.
Визначте основні завдання, які стоять перед навчальним курсом “Юридична деонтологія”.
Охарактеризуйте структуру навчального курсу “Юридична деонтологія”.
Назвіть основні методологічні підходи, що застосовуються в деонтології.
Які методи деонтології вам відомі?
Місце деонтології в загальній системі юридичних наук.
Охарактеризуйте компоненти юридичної деонтології.
Місце юридичної деонтології в системі суспільних і юридичних
наук.

1.
2.
3.

4.

Практичні завдання
Підготувати реферат на тему: “Співвідношення юридичної науки і юридичної дисципліни”.
Підготувати доповідь на тему: “Система юридичних наук”.
Законспектувати такі питання:
•	Механізм дії принципів юридичної деонтології у формуванні
внутрішнього імперативу службового обов’язку.
• Компоненти юридичної деонтології.
Виконати тестове завдання:

Зазначити, чи всі з названих елементів належать до структури
юридичної деонтології:
Юридична деонтологія:
• характеризує навчальну дисципліну загалом щодо відповідної
юридичної науки, визначає обсяги необхідних знань, їх практичну значущість;
• ознайомлює з функціями діяльності юристів певної спеціальності;
• ознайомлює з юридичною діяльністю та її основними формами;
• розглядає особу юриста, його особисті якості через призму окремих напрямків професійної діяльності та особливостей юридичної професії взагалі;
• розглядає різні види культур як складові професійної культури
юриста;
• характеризує адміністративні проступки.
Література [9; 11; 14]
Форма контролю: перевірка завдань для самостійної роботи, обговорення рефератів.
Тема 3. Загальна характеристика юридичної діяльності
Основні категорії та поняття: соціальна діяльність, поняття юридичної діяльності, зміст юридичної діяльності, система юридичної
діяльності, структура юридичної діяльності, суб’єкти юридичної
діяльності, об’єкти юридичної діяльності, засоби юридичної діяльності, способи юридичної діяльності, результати юридичної діяльності, форми здійснення юридичної діяльності, функції юридичної
діяльності, загально-соціальні і спеціально-юридичні функції юри9

дичної діяльності, види юридичної діяльності, методи здійснення
юридичної діяльності.
Питання для самоконтролю
1. На підставі чого юридичну діяльність можна визначити як різновид соціальної діяльності?
2. Що таке юридична діяльність і які її форми?
3. Які риси притаманні юридичній діяльності? Розкрийте кожну з
них.
4. Назвіть функції юридичної діяльності.
5. Які види юридичної діяльності ви знаєте?
6. Дайте загальну характеристику основних тенденцій розвитку
юридичної діяльності.
7. Охарактеризуйте діяльність римських юристів як родоначальників юридичної науки та практики.
8. Що таке система юридичної діяльності?
9. Які елементи структури юридичної діяльності вам відомі? Охарактеризуйте їх.
10. Що таке форма юридичної діяльності?
11. Які ви знаєте способи здійснення юридичної діяльності?
12. У чому полягає мета юридичної діяльності та її роль у процесі
становлення правової держави в Україні?
Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему “Діяльність римських юристів як
родоначальників юридичної теорії та практики”.
2. Підготувати доповідь на тему “Зміст юридичної діяльності”.
3. Написати есе на тему “Значення юридичної діяльності як особливого різновиду соціальної практики”.
4. Розв’язати задачі-казуси:
4.1. У присутності родичів і знайомих громадян К. і П. в суді розглядалася справа за позовом К., який позичив П. велику суму грошей,
проте останній відмовився повернути борг. К. надав суду докази своїх
позовних вимог — магнітофонний запис розмови під час передачі грошей та свідчення експерта, який підтвердив, що запис справжній. Адвокат відповідача вимагав відмовити у позові, оскільки відповідно до
законодавства договір позики повинен бути складений у письмовій
формі та нотаріально засвідчений. Суддя у позові відмовив.
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Назвати всіх суб’єктів, учасників юридичної діяльності та охарактеризувати їхню роль у здійсненні цієї діяльності.
4.2. Згідно з чинним законодавством висновок експерта для особи,
що проводить дізнання, слідчого і суду не є обов’язковим.
Чи означає це, що експерт як учасник юридичної діяльності
відіграє в ній таку саму роль, як і будь-який інший свідок? Обґрунтуйте свою позицію.
5. Законспектувати такі питання:
• Сучасна юридичні діяльність і її види.
•	Методи здійснення юридичної діяльності: загальна характеристика.
6. Виконати тестове завдання:
1. За суб’єктами юридична діяльність поділяється на:
а) прокурорську;
б) адвокатську;
в) практичну;
г) слідчу;
д) комунікативну.
2. За своїм інтелектуальним характером юридична діяльність поділяється:
а) на пізнавально-пошукову;
б) логічно-реконструктивну;
в) нотаріальну;
г) реєстраційну;
д) комунікативну;
е) інтерпретаційну.
3. За способами перетворення суспільних відносин юридична
діяльність поділяється:
а) на правотворчу;
б) організаційну;
в) правозастосовчу;
г) інтерпретаційну;
д) приватно-правову.
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4. За формами здійснення юридична діяльність поділяється:
а) на практичну;
б) індивідуальну;
в) наукову;
г) колегіальну;
д) освітню.
5. За кількістю уповноважених осіб, які здійснюють розгляд
юридичної справи, юридична діяльність поділяється:
а) на кримінально-судову;
б) індивідуальну;
в) оперативно-розшукову;
г) колективну (колегіальну).
Література [9; 11; 12; 30; 41; 64]
Форма контролю: обговорення рефератів, усне опитування, перевірка конспектів.
Тема 4. Юридична професія: загальна характеристика.
Особливості окремих видів юридичної практичної
діяльності
Основні категорії та поняття: юрист, юридична професія, риси
юридичної професії, соціальне призначення юриста, професіонал,
професіоналізм, юридичний фах, кваліфікація юриста, суддя, прокурор, слідчий, нотаріус, юридичний консультант, адвокат.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Питання для самоконтролю
Які риси притаманні юридичній професії?
Розкрийте соціальну роль та призначення юриста в суспільстві.
Що таке сфери професійної юридичної діяльності? Охарактеризуйте їх види.
Дайте загальну характеристику діяльності суддів.
У чому полягає особливість роботи прокурора?
Вимоги до осіб, яких призначають на посади прокурорів і слідчих (за Законом України “Про прокуратуру”).
Охарактеризуйте слідчу діяльність.
У чому полягає особливість нотаріальної діяльності?
Вимоги, яким повинні відповідати особи, щоб мати право займатися нотаріальною діяльністю (за Законом України “Про нотаріат”).

10. Охарактеризуйте адвокатську діяльність.
11. Вимоги, яким повинні відповідати особи, щоб мати право займатися адвокатською діяльністю (за Законом України “Про адвокатуру”).
12. Юридична консультативна діяльність.
13. Назвіть якості юриста як особи, що визначають рівень його
кваліфікації.
14. Розкрийте зміст поняття “соціалізація юриста”.
15. Юрист в умовах ринкової економіки: місце правника на державній службі та в комерційних структурах.
16. Правова кар’єра. Перспективи різних видів професійної кар’єри
юриста.
17. Назвіть сучасні тенденції розширення сфер юридичної професійної діяльності.
18. Які існують проблеми професійної незалежності юристів?
19. Дайте загальну характеристику кадрової політики держави у
сфері юридичної практики.
20. У результаті порівняльного аналізу визначте, які з відомих вам
юридичних професій передбачають прийняття присяги.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Практичні завдання
Підготувати реферат на тему “Суддя — носій судової влади”.
Підготувати доповідь на тему “Юрист у ринковій економіці:
місце правника на державній службі та в комерційних структурах”.
Підготувати реферат на тему “Юрист у ринковій економіці:
місце правника на державній службі та в комерційних структурах”.
Підготувати доповідь на тему “Правова кар’єра. Перспективи
різних видів професійної кар’єри юриста”.
Написати філософське есе “Морально-психологічні аспекти роботи судді”.
Підготувати доповідь на тему “Морально-психологічні аспекти
роботи прокурора”.
Написати філософське есе “Морально-психологічні аспекти роботи слідчого”.
Підготувати реферат на тему “Морально-психологічні аспекти
роботи адвоката”.
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9. Ознайомитись з першоджерелами: підготувати конспект роботи Коні А. Ф. “Моральні засади кримінального процесу”.
10. Розв’язати задачі-казуси:
10.1. Ви — суддя. До вас надійшла справа про вчинення тяжкого
злочину. Ознайомившись зі справою, ви з’ясували, що попереднє розслідування проведено з порушенням процесуальних вимог. Однак
справу розслідував колишній ваш однокурсник, з яким у вас досі збереглися приязні стосунки. Товариш просить вас не повертати справу на додаткове розслідування і розглянути її в суді, незважаючи на
допущені слідством помилки. В обвинуваченого родичів немає, скаржитися нікому, то ж жодних проблем не передбачається.
Як ви відреагуєте на таке прохання?
10.2. Місцевий суд розглядав справу за обвинуваченням підприємця С. в ухиленні від сплати податків. У ході судового слідства адвокат і прокурор, що підтримував обвинувачення, дійшли висновку
про необхідність призначення нової бухгалтерської експертизи, про
що було заявлене відповідне клопотання. Проте суддя відхилив клопотання й призначив дебати сторін. Тоді прокурор відмовився від обвинувачення.
Оцініть дії прокурора в цій ситуації.
11. Ознайомитись з першоджерелами: Підготувати конспект праці
К. К. Арсеньєва “Нариси про російську адвокатуру”.
12. Розв’язати задачі-казуси:
12.1. До адвоката звернулася дружина обвинуваченого з пропозицією вести справу її чоловіка в суді й пообіцяла великий гонорар.
Проте з’ясувалося, що на попередньому слідстві юридичну допомогу
цьому громадянину надавав інший адвокат, відносини з яким обвинувачений розірвав, незважаючи на те, що захисник мав великий досвід
у справах про дорожньо-транспортні пригоди. Ви ж такого досвіду не
маєте. Що ви зробите в такій ситуації?
12.2. Ви — адвокат і здійснюєте захист клієнта, який проходить
у груповій кримінальній справі. Інтереси вашого підзахисного суперечать інтересам іншого підсудного, якого захищає досвідчений і
сильний адвокат. Ваші шанси здобути перевагу над цим суперником
невеликі. Та от ваш клієнт повідомляє, що він отримав у своє розпорядження матеріали, які серйозно компрометують вашого супротивника і пропонує вам скористатися ними.
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Як ви відреагуєте на таку пропозицію?
13. Виконати тестове завдання:
Зазначте, які з названих рис притаманні юридичній професії:
а) гуманність;
б) відповідальність;
в) творчість;
г) соціальна значущість;
д) велика свобода і самостійність;
е) елітарність;
є) всі зазначені варіанти.
Література [11–13; 14; 28]
Форма контролю: реферат, перевірка конспектів, усне опитування.
Змістовий модуль II. Особливості регулювання юридичної
діяльності
Тема 5. Соціальне регулювання юридичної діяльності
Основні категорії та поняття: поняття соціалізації, соціалізація
особи, професійна соціалізація, соціальне регулювання, нормативне регулювання юридичної діяльності, ненормативне регулювання
юридичної діяльності, правове регулювання юридичної діяльності,
неправове регулювання юридичної діяльності, засоби соціального регулювання юридичної діяльності, рівні регулювання юридичної діяльності, застосування норм права, дозволяючі, забороняючі,
зобов’язуючі та рекомендаційні норми, внутрішні державні правові
акти, моральні норми, норми права.
1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Як ви розумієте суть поняття “соціальне регулювання юридичної діяльності”?
Види соціального регулювання соціальної діяльності.
Засоби соціального регулювання юридичної діяльності.
Охарактеризуйте засоби нормативного (прямого) регулювання
юридичної діяльності.

Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему “Роль соціальних норм у регулюванні професійної юридичної діяльності”.
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2. Підготувати доповідь на тему “Мораль і юридична діяльність”.
3. Підготувати реферат на тему “Соціальні норми: поняття та
види”.
4. Законспектувати такі питання:
• Юридична практика.
•	Співвідношення юридичної практики з юридичною діяльністю.
•	Нормативно-правові акти, що регулюють юридичну діяльність.
• Кадрова політика держави.
Література [11; 23; 40; 44]
Форма контролю: обговорення рефератів, перевірка конспектів,
усне опитування.
Тема 6. Професійні відхилення в діяльності юристів
Основні категорії та поняття: соціальні відхилення, професійні
відхилення в діяльності юристів, причини професійних відхилень
у діяльності юристів, суб’єктивний бік професійного відхилення,
об’єктивний бік професійного відхилення, професійна деформація
юристів, правовий нігілізм, профілактика відхилень у діяльності
юристів.
1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Розкрийте зміст поняття “професійні відхилення в діяльності
юристів”.
Які фактори, що спричинюють професійні відхилення в діяльності юристів, вам відомі?
Охарактеризуйте особливості накладення дисциплінарних
стягнень на професійних юристів за вчинення службових правопорушень.
Дайте загальну характеристику найбільш поширених проявів
соціальних відхилень.

Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему “Адвокатська таємниця. Відповідальність адвоката за порушення присяги”.
2. Підготувати доповідь на тему “Підстави звільнення судді з посади”.
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3. Написати есе на тему “Роль присяги для службового обов’язку
судді”.
4. Виконати тестове завдання:
1. Юрист повинен мати такі якості:
а) дисциплінованість і пунктуальність у роботі;
б) принциповість;
в) глибину і логічність мислення;
г) схильність до зловживання службовим становищем;
д) ерудицію;
е) марнославство;
є) корисливість.
2. З суб’єктивного боку відхилення в діяльності юристів поділяються:
а) на відхилення агресивної орієнтації;
б) ситуативні;
в) відхилення корисливої спрямованості;
г) систематичні (тривалі);
д) відхилення соціально-пасивного типу.
3. З об’єктивного боку відхилення в діяльності юристів поділяються:
а) на відхилення корисливої орієнтації;
б) відхилення агресивної орієнтації;
в) ситуативні;
г) систематичні (тривалі);
д) відхилення соціально-пасивного типу.
4. Причинами професійних відхилень у діяльності юристів є:
а) незнання існуючих норм, за допомогою яких здійснюється регулювання юридичної діяльності;
б) незгода юриста з вимогами тих чи інших норм, які не відповідають його поглядам та внутрішнім переконанням;
в) _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________.
5. Законспектувати такі питання:
• Профілактика соціальних відхилень серед юристів.
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• Шляхи підвищення рівня професійної культури юристів.
Література [2; 7; 10; 13; 14; 38]
Форма контролю: обговорення рефератів, перевірка завдань для
самостійної роботи, усне опитування.
Тема 7. Професійна культура юриста
Основні категорії та поняття: культура, професійна культура
юриста, структура професійної культури юриста, правова культура
юриста, правова свідомість юриста, моральна культура юриста, естетична культура юриста, політична культура юриста, інформаційна
культура юриста, психологічна культура юриста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Питання для самоконтролю
Професійна культура юриста і її структура.
Як проявляється роль правової культури юриста у розвитку
правової культури суспільства.?
Як співвідносяться між собою правосвідомість і правова культура юриста?
Дайте загальну характеристику моральної культури юриста.
Охарактеризуйте естетичну культуру юриста.
Дайте загальну характеристику політичної культури юриста.
Екологічна культура юриста: поняття, структура.
Інформаційна культура юриста: загальна характеристика.
Розкрийте зміст поняття “психологічна культура юриста”.
Охарактеризуйте економічну культуру юриста та її структуру.
Фактори формування професійної культури юриста.
Які ви знаєте професійні та особисті якості, які повинні мати
юристи?
Назвіть відомі вам професійні та особисті якості, які неприпустимі для юристів.

Практичні завдання
1. Підготуйте реферат на тему “Юридичний етикет: суть та значення”.
2. Підготуйте доповідь на тему “Роль присяги для службового
обов’язку судді”.
3. Розв’язати задачі-казуси:
3.1. Після відкриття першого судового засідання у справі суддя
вголос звертається до адвоката-жінки з такими словами:
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— Пані Н., я б рекомендував вам надалі вдягатися скромніше. Тут
не місце для демонстрації коштовностей.
Дайте оцінку словам судді з позиції вимог судового етикету.
3.2. Під час судових дебатів прокурор у своєму виступі сказав:
— Я, звичайно, розумію пана адвоката, який всіляко намагається
виправдати злочинця. Адже йому за це платять чималі гроші.
— Я заробітки пана прокурора не підраховую, хоча, як він, на дорогих іномарках не роз’їжджаю, — парирував адвокат.
Прокоментуйте поведінку прокурора і адвоката. Як, на вашу думку, повинен вчинити в такій ситуації суддя, що веде судове засідання?
Література [12; 20; 26; 33; 54]
Форма контролю: обговорення рефератів, усне опитування, перевірка конспектів.
Тема 8. Роль деонтологічних кодексів у регулюванні
професійної поведінки юристів
Основні категорії та поняття: деонтологічні правничі кодекси,
причини створення деонтологічних правничих кодексів, національні
правничі деонтологічні кодекси, міжнародні юридичні деонтологічні
кодекси.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Питання для самоконтролю
Розкрийте зміст поняття “деонтологічні правничі кодекси”.
Причини створення юридичних деонтологічних кодексів.
Які “кодекси честі” існували у середньовічних юристів?
Передумови появи деонтологічних кодексів у Новий час.
Охарактеризуйте національні деонтологічні кодекси.
Дайте загальну характеристику міжнародних деонтологічних
кодексів.

Практичні завдання
1. Підготувати реферат на тему “Історія створення деонтологічних кодексів”.
2. Підготувати доповідь на тему “Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста”.
3. Підготувати реферат на тему “Міжнародні кодекси професійної
поведінки правників”.

4. Написати есе на тему “Національні юридичні деонтологічні кодекси, їх значення для сучасної юридичної практики”.
5. Виокремити й охарактеризувати ключові положення деонтологічних кодексів:
• Стандарти незалежності юридичної професії Міжнародної асоціації юристів (1990 р.);
• Деонтологічний кодекс (Кодекс правил здійснення адвокатської
діяльності адвокатів Європейського співтовариства) (1988 р.);
• Основні принципи незалежності судових органів (1985 р.);
• Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй,
що стосуються відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх (Пекінські правила) (1985 р.);
• Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню (1987 р.);
• Основні принципи, що стосуються ролі юристів (прийняті 8-м
Конгресом ООН щодо запобігання злочинності і поводження з
правопорушниками) (1990 р.);
• Правила адвокатської етики: Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України (від
01.10.99);
• Загальні правила поведінки державного службовця (від
23.10.2000);
• Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України
(від 5.10.2000 р.);
• Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України; Кодекс професійної етики судді.
Література [11; 14; 28; 58]
Форма контролю: перевірка конспектів, колоквіум.
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