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ВСТУП 
 

 Виконання самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни 
«Професійно-правова відповідальність юриста» складено відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра спеціальності «Правознавство». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійна відповідальність 

юриста. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Професійно-правова 

відповідальність юриста» за своїм змістом безпосередньо та опосередковано 

пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як: теорія держави і права, 

конституційне право, конституційно-деліктне право, юридична деонтологія, 

філософія права, етика, естетика, психологія, соціологія, політологія. 

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під 

час вивчення дисципліни «Професійно-правова відповідальність юриста». 

- визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і 

безпеки в Україні: процесуальний аспект; 

- відповідальність юриста – одна з гарантій державно-суспільного ладу 

тощо. 

Роль і значення навчальної дисципліни «Професійно-правова 

відповідальність юриста» у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця. 

Захист прав, свобод та інтересів громадян завжди був і залишається 

обов’язком держави, яка виконує його за допомогою відповідних спеціально 

створених органів. Актуальність теми дослідження пов’язана передусім з тим, що 

правники, забезпечуючи громадську безпеку, ефективний захист прав та свобод 

людини і громадян, охороняючи громадський порядок, відіграють важливу роль у 

становленні й розвитку демократичної та правової держави. Необхідною умовою 

успішного вирішення завдань, поставлених державою перед юристами, є чітке й 

неухильне дотримання ними вимог законності і службової дисципліни, беззаперечне 

й точне виконання службових обов'язків, визначених Конституцією і законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та 

іншими нормативно-правовими актами МВС України та Присяги працівника органів 

внутрішніх справ. Тому актуальною проблемою сьогодення є розгляд професійної 

відповідальності юриста. 

Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для 

успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і 

завдань, що сприяють формуванню цих рис. 

– самостійність; 

– організованість; 

– творчий підхід; 

– дисциплінованість; 

– креативність. 
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Мета дисципліни: надання студентам систематизованого матеріалу в сфері 

професійної відповідальності правника. Вивчення цієї галузі права передбачає 

процес усвідомлення студентами значення такого виду юридичної 

відповідальності, оскільки дослідження цього виду відповідальності є необхідним 

для розвитку правової системи будь-якої держави. 

навчальна – ознайомлення студентів зі специфікою професійної 

відповідальності правника; розгляд студентами поняття та види юридичної 

відповідальності, особливостей притягнення до відповідальності адвоката, 

слідчого тощо. 

розвиваюча – формування у студентів таких рис, як самостійність, творчий 

підхід, креативність при розгляді студентами проблем і завдань, що надаються під 

час вивчення дисципліни «Професійно-правова відповідальність». 

виховна – формування у студентів таких рис, як організованість, 

дисциплінованість під час виконання студентами індивідуальних навчально-

дослідних завдань. 

Завдання: спрямовується на ознайомлення студентів зі специфікою 

Професійної відповідальності юриста» як науки та навчальної дисципліни; 

розкриття соціально-правової природи відповідальності правника, висвітлення 

студентам її ознак та підстав виникнення; надання студентам уявлення про 

суб’єктний склад професійної відповідальності тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

1) на понятійному рівні: 

– поняття та особливості соціальної відповідальності; 

– визначення та ознаки професійної відповідальності правника; 

– поняття особи, яка здійснює професійну діяльність; 

– поняття дисциплінарної відповідальності та її основні принципи; 

– підстави та умови дисциплінарної відповідальності. 

2) на фундаментальному рівні: 

– особливості дисципліни, її основні поняття; 

– зміст службової дисципліни правників та засобів її забезпечення. 

3) на практично-творчому рівні: 

– готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу; 

– складати схеми з будь-якої теми курсу ―Професійно-правова відповідальність 

юриста ‖. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні:  

– працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України та іншими міжнародними актами, а також тлумачити їх відповідно до 

конкретних обставин. 

2) на алгоритмічному рівні: 
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– формувати власну точку зору щодо успішного вдосконалення законодавства та 

правозастосовної практики у сфері регулювання службової дисципліни в органах 

державної влади, впровадження пропозиції з удосконалення законодавства й 

правозастосовної практики у сфері дисциплінарної відповідальності державних 

службовців в Україні. 

3) на евристичному рівні: 

– орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві, застосовувати 

необхідні конституційно-правові акти. 

4) на творчому рівні: 

– використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної 

діяльності, досліджувати особливості професійної відповідальності правника, 

формувати наукові пошуки тощо. 
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1.  Теоретико-правові засади професійної 

діяльності юриста 
14 4 2  2 10 

2.  Етична культура юриста 16 4 2 2  12 

3.  Дисциплінарна відповідальність і 

провадження щодо правника 
16 4 4   12 

4.  Міжнародні стандарти професійної 

діяльності і відповідальності правника 
20 4 2  2 16 

 Всього 90 16 10 2 4 74 

Залік 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ: 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1 Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 ; Офіційний 

вісник України. — 2010. — №72/1 Спеціальний випуск. — С. 15. — Ст. 2598. 

1.2. акти міжнародного права: 

1.2.1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний 

вісник України. — 2008. — № 93. 

1.2.2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року // Офіційний вісник України. — 1998 р. — № 13. 

1.3. закони: 

1.3.1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 

2012 року. — 2012. Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua. 

1.3.2. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року 

(зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2010. — № 79. 

1.3.3. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. 

— Ст. 272. 

1.3.4. Про Президента Української РСР : Закон УРСР від 5 липня 1991 року 

// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 446. 

1.3.5. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 

793. 

1.3.6. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 

листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

1993. — № 3. — Ст. 17. 

1.3.7. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-42, № 

43, № 44-45. — Ст. 529. 

1.3.8. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон 

України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради 

України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.  

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів 

Президента України : Указ Президента України від 15 листопада 2006 року (зі 

змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2006. — № 47. 

1.4.2. Про поширення чинності Указів Президента України : Указ 

Президента України від 14 лютого 1996 року № 128 та від 13 травня 1996 року 

№ 341 // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 142. 
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1.4.3. Про систему центральних органів виконавчої влади : Указ Президента 

України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Офіційний Вісник України. 

— 1999. — № 50.  

1.4.4. Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України 

: Указ Президента України від 9 квітня 1997 року // Урядовий кур’єр. — 1997. — 

№ 69. 

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Висновок Конституційного Суду України від 4 липня 2001 року у 

справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо 

відповідності проекту Закону України ―Про внесення змін до Конституції 

України‖ вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін 

до статті 81 Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. — 

2001. — № 4. 

1.5.2. Рішення Конституційного Суду України від 11 квітня 2000 року у 

справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури щодо офіційного 

тлумачення, положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону 

України ―Про статус народного депутата України‖ // Право України. — 2000. — 

№ 6. — С. 123. 

1.5.3. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у 

справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про 

офіційне тлумачення положень статті 50 Конституції України щодо застосування 

державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

використання її у навчальному процесі, в навчальних закладах України // Право 

України. — 2000. — № 1. — С. 140. 

1.5.4. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у 

справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про 

офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування 

державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про 

застосування української мови) // Юридический вестник. — 2000. — № 1. — С. 27. 

1.5.5. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2000 року у 

справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення положень ст. ст. 6, 81 Кримінального кодексу України і ст. 

58 Конституції України // Право України. — 2000. — № 6. — С. 122. 

 

 

 

 

 



10 

2. Підручники: 

2.1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. 

д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків : Право, 

2009. — 584 с. 

2.2. Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права: Учеб. для студ. вузов. — 

2.изд. — М. : ООО «Профобразование», 2003. — 420 с.  

2.3. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та 

ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1 : А-Г. — 672 с. 

2.4. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та 

ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. — Т. 2 : Д-Й. — 744 с. 

2.5. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та 

ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К-М. — 792 с. 

2.6. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та 

ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 4 : Н-П. — 720 с. 

2.7. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та 

ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 5 : П-С. — 736 с. 

2.8. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та 

ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 6 : Т-Я. — 768 с. 

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

3.1. Афанасьева О. В., Пищелко А. В. Этика и психология 

профессиональной деятельности юриста: Учеб. пособие. — 2.изд., перераб. и доп. 

— М. : ИЦ «Академия», 2004. — 221 с. 

3.2. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи 

юридичної діяльності): Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 655 с.  

3.3. Дулеба М. В. Діяльність «юридичних клінік» в Україні: шляхи розвитку 

та вдосконалення: Наук.-практ. посібник — К. : Атіка, 2004. — 158 с.  

3.4. Лозовой В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста / НЮАУ ім. Я. 

Мудрого. — Харків : Право, 2004. — 176 с.  

 

4. Монографії та інші наукові видання: 

4.1. Гаджиев Г. А. Структура и механизм судебной власти. Судебная 

власть : монография / Гаджиев Г. А. ; под ред. И. Л. Петрухина // Государство и 

право. — 2004. — № 4. — С. 120-121. 

4.2. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : 

монографія / Л. Р. Наливайко. — Х. : Право, 2009. — 600 с. 

4.3. Органи державної влади України : монографія / за ред. В. Ф. 

Погорілка. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. — 592 с. 
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4.4. Правові основи формування та функціонування органів державної 

влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян, О. П. 

Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. — Х. : Право, 2010. — 384 

с. 

4.5. Тесленко М. В. Судебный конституционный контроль в Украине : 

монография / М. В. Тесленко ; Вступ. статья В. Ф. Погорилко. — К. : Ин-т 

государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2001. — 344 с. 

4.6. Тодика Ю. М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та 

практика : монографія / Ю. М. Тодика. — К. : Факт, 2001. — 328 с. 

 

5. Інші джерела: 

5.1. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів 

України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна 

юридична академія. — Одеса, 2004. — 16 с.  

5.2. Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теоpія і пpактика: автоpеф. дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. юpид. наук. 12.00.10 /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 

К., 2002. — 19 с.  

5.3. Бігун В. С. Чи потрібно перевіряти чесність і порядність майбутнього 

правника? (Американський досвід: теорія і практика) // Юрид. журнал. — 2003. — 

№ 6. — С. 132—135.  

5.4. Вакуленко Т. Культура поведения адвоката: Действия адвоката 

должны соответствовать определенным нормам поведения // Юридическая 

практика. — 2003. — 21 янв. — С.6.  

5.5. Гутаріна К. В. Роль правника в демократичному суспільстві: Правила 

професійної етики адвоката в США та Україні // Адвокат. — 1999. — № 3. — С. 

31—32.  

5.6. Костромов О. В. Адвокатська етика та професійна відповідальність у 

США // Держава і право: Щоріч. наук. пр. мол. вчен. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 

75—80.  

5.7. Подкопаєв С. В. Етика суддів: міжнародний досвід та проблеми 

регулювання в Україні  

5.8. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: 

Контроль за якістю правової допомоги: [Країни Європи] // Адвокат. — 1999. — № 

3. — С. 55—57.  

5.9. Сущенко В. М. Проблеми професійної відповідальності юриста 

(нотатки філософсько-правового аналізу) // Українське право. — 2005. — № 1. — 

С. 163—172.  

5.10. Щербина В. І. Питання вдосконалення дисциплінарної 

відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України. // Вісник 

УніВС. — 1997. — № 2. — с. 225. 
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6. Інтернет-ресурси: 
 

6.1   http://www.president.gov.ua/ - Офіційний сайт Президента України; 

6.2 http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України; 

6.3 http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів 

України; 

6.4 http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; 

6.5 http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного реєстру 

судових рішень України"; 

6.6 http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів 

державних органів на сайті Верховної Ради України; 

6.7 http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду України; 

6.8 http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України; 

6.9 http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного Суду 

України; 

6.10 http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої 

комісії. 
 

 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЮРИСТА 
 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 

1. «Професія юриста та основні риси юридичної професії» 

2. «Види юридичної роботи та юридичні спеціальності» 

3. «Особисті та професійні вимоги, що ставляться до представників окремих 

юридичних спеціальностей: суддя, прокурор, слідчий, адвокат, нотаріус, 

юрисконсульт» 

 
ІI. Скласти схеми: 

1.  Вимоги до діяльності юриста. 

2. Основні риси юридичної професії та їх зміст. 

3. Юридичні спеціальності: види та їх характеристика. 

 

ІІI. Підготувати наукову доповідь: 

1. «Професійно-особисті якості юриста». 

2. «Загальна характеристика окремих видів професійної діяльності 

правника». 
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ІV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Правова культура розуміється як система правових цінностей, що 

утворюються в процесі розвитку суспільства і відображають прогресивні 

досягнення минулого і сьогодення (візначте підхід): 

а) структурно-функціональний;                

б) динамічний (функціональний); 

в) аксіологічний;  

г) онтологічний.  

 

2. Сукупність процесів правоутворення, правового мислення, правового 

регулювання, реалізації норм права, правозастосування та правомірної поведінки 

(візначте підхід): 

а) статичний функціональний;                

б) динамічний (функціональний); 

в) аксіологічний;  

г) онтологічний.  

 

3. Сукупність (система) елементів правової дійсності (склад та внутрішня 

форма правової культури) (візначте підхід): 

а) структурно-функціональний;                

б) динамічний (функціональний); 

в) аксіологічний;  

г) онтологічний.  

 

4. Переконаність у необхідності і соціальній корисності законів і 

підзаконних актів (визначте аспект правової культури юриста): 

а) емоційно-психологічний аспект;  

б) поведінковий аспект; 

в) філософський аспект;  

г) інтелектуальний аспект. 

 

5. Знання законодавства (визначте аспект правової культури юриста): 

а) емоційно-психологічний аспект;  

б) поведінковий аспект; 

в) філософський аспект;  

г) інтелектуальний аспект. 

 

6. Уміння користуватися правовим інструментарієм (визначте аспект правової 

культури юриста): 
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а) емоційно-психологічний аспект;  

б) поведінковий аспект; 

в) філософський аспект;  

г) інтелектуальний аспект. 

 

7. Будь-який механізм правового виховання юриста є високоорганізованою 

системою. Водночас механізм може розглядатися як процес, система в дії 

(визначте варіант): 

а) поняття «механізм правового виховання» не доречно 

використовувати на сучасному етапі розвитку теорії права;  

б) «механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це різні, проте взаємозалежні поняття; 

в) механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це тотожні поняття, тобто взаємозамінні;  

г) «механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це різні,  незалежні поняття.  
  
8. «Механізм правового виховання» юриста і «система правового 

виховання» юриста – це сукупність усіх упорядкованих певним чином 

структурних елементів правовиховного процесу (визначте варіант): 
а) поняття «механізм правового виховання» не доречно 

використовувати на сучасному етапі розвитку теорії права;  

б) «механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це різні, проте взаємозалежні поняття.; 

в) механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це тотожні поняття, тобто взаємозамінні;  

г) «механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це різні,  незалежні поняття.  

  
9. Спостерігається тенденція відходу від механічного трактування державно-

правових явищ і акцентується увага на системному підході. Тому доцільніше 

розглянути не механізм, а систему правового виховання юриста, елементами якої є 

суб’єкти, об’єкти, форми, засоби та методи правового виховання (визначте 

варіант): 

а) поняття «механізм правового виховання» не доречно 

використовувати на сучасному етапі розвитку теорії права;  

б) «механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це різні, проте взаємозалежні поняття.; 

в) механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це тотожні поняття, тобто взаємозамінні;  
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г) «механізм правового виховання» і «система правового виховання» – 

це різні,  незалежні поняття.  

  
10. Цілеспрямована, повсякденна, систематична діяльність людини з 

оволодіння правовими знаннями, формування позитивних правових мотивів і 

настанов, навичок правомірної поведінки, що полягає в самостійних зусиллях, 

спрямованих на вироблення звички до активної правомірної поведінки, це: 

а) Правове самовиховання;  

б) Юридична практика; 

в) Правомірна соціально-активна поведінка;  

г) Правова агітація. 

 
 

V. Практичні завдання: 

 У вигляді таблиці оформити особистісні та кваліфікаційні вимоги до 

професії з урахуванням положень чинного законодавства. 

 Скласти кросворд за темою семінарського заняття в обсязі не менш 

ніж 20 слів. 
 

VІ. Словникова робота: 

юрист, правник, професія юриста, діяльність юриста, теоретичні засади 

діяльності юриста, правові засади діяльності юриста, етика юриста, професійна 

культура юриста, правосвідомість юриста, принципи діяльності юриста, 

формування професіонала юриста, значення діяльності юриста, функції діяльності 

юриста. 

Рекомендована література до Теми 1: 

1. Бойко Ю. Ю. Соціалізація майбутніх юристів в освітньому просторі 

вищого навчального закладу / Ю. Ю. Бойко // Актуальні проблеми психології. – 

2010. – №7. – С. 32-39. 

2. Добрянський С. Особливості формування моральної культури юриста 

у сучасних умовах / С.Добрянський // Вісник Львівського університету. – 2009. – 

Вип. 49. – С. 14-19. 

3. Кононенко С. В. Психологічний аналіз професійної діяльності 

фахівців юридичного профілю / С. В. Кононенко // Збірник наукових праць КПНУ 

імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – 2011. 

– Вип. 14. – С. 361-370. 

4. Копетюк М. І. Теоретико-правові аспекти правоохоронного органу і 

правоохоронної діяльності / М. І. Копетюк // Науковий вісник Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – №5. – С. 18-21. 
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5. Котикова О. М. Дослідження психолого-педагогічних аспектів 

професійної діяльності юриста / О. М. Котикова // Форум права. – 2010. – №6. – С. 

43-49. 

6. Котикова О. М. Формування змісту вищої юридичної освіти на основі 

структурно-функціонального аналізу професійної діяльності юриста / 

О. М. Котикова // Держава і право. – 2010. – №5. – С. 45-48. 

7. Кузьменко О. В. Специфіка консультативної діяльності у професійній 

праці юристів / О. В. Кузьменко, М. Є. Василенко // Таврійський вісник освіти. – 

2012. – №2 (38). – С. 92-98. 
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культури юристів в Україні / М. І. Луцький // Науково-інформаційний вісник. – 
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19. Савіщенко В. М. Соціально-професійна компетентність юриста / 

В. М. Савіщенко // Правова держава. – 2011. – С. 32-38. 

20. Саражинська І. До проблеми формування моделі фахівця 
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21. Сущенко В. М. Професійна відповідальність юриста: деонтологічні та 

правові проблеми / В. М. Сущенко // Правова держава. – 2011. – №4. – С. 45-49. 

22. Ценко М. Б. Етикет у вихованні майбутнього юриста / М. Б. Ценко // 
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24. Чапка М. Формування позиції юристів і професіоналізація діяльності / 

М. Чапка, А. Йохимчик // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2009. – 

С. 292-297. 

25. Яновська О. Г. Питання формування етико-психологічних якостей 

прокурорів та адвокатів у процесі професійного навчання / О. Г Яновська // 

Часопис Київського університету права. – 2011. – №2. – С. 267-271. 

 

 

ТЕМА 2. ЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

1. «Професійно-особисті якості юриста» 

2. «Професійна культура юриста» 

3. «Етична культура юриста» 

4. «Естетична культура юриста» 
 
 

ІI. Скласти схеми: 

1.  Принципи етичної культури юриста. 
 

 

ІІI. Підготувати наукову доповідь: 

1. «Фактори формування професійної свідомості та культури юриста». 

 

 
ІV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Деформація правосвідомості юриста, що знаходить прояв у вільному 

поводженні з законами та недбалому ставленні до юридичних цінностей є:  

а) правовим інфантилізмом; 

б) правовим дилетантизмом; 

в) правовим догматизмом; 
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г) правовим нігілізмом. 

 

2. Деформація правосвідомості юриста, що знаходить прояв у 

недостатньому рівні правових знань при особистій впевненості у власній 

високій юридичній підготовці  є: 

а) правовим інфантилізмом; 

б) правовим дилетантизмом; 

в) правовим догматизмом; 

г) правовим нігілізмом. 

 

3. Деформація правосвідомості юриста, що знаходить прояв у прийнятті 

доказів на віру, ототожненні законів з правом є: 

а) правовим інфантилізмом; 

б) правовим дилетантизмом; 

в) правовим догматизмом; 

г) правовим нігілізмом. 

 

4. Деформація правосвідомості юриста, що знаходить прояв у надмірно 

гіпертрофованому уявленні про неабияку роль юридичних засобів при 

вирішенні соціальних питань є: 

а) правовим інфантилізмом; 

б) правовою демагогією; 

в) правовим догматизмом; 

г) правовим ідеалізмом. 

 

5. Деформація правосвідомості юриста, що знаходить прояв у 

легковажному або свідомому впливі на особу, наслідком якого стає 

формування викривленого уявлення про правову дійсність  є: 

а) правовим інфантилізмом; 

б) правовою демагогією; 

в) правовим догматизмом; 

г) правовим ідеалізмом. 

 

6. Деформація правосвідомості юриста, що знаходить прояв у 

запереченні цінності права  є: 

а) правовим інфантилізмом; 

б) правовою демагогією; 

в) правовим нігілізмом; 

г) правовим ідеалізмом. 
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7. Серед зовнішніх факторів соціального життя, що можуть бути 

причинами деформації моральної свідомості юриста, слід назвати (визначте 

зайвий варіант): 

а) соціальна нестабільність; ;                

б) соціальна нестабільність;; 

в) перевантаження роботою та відсутність контролю за її виконанням;;  

г) низький рівень соціальної та правової захищеності.  

 

8. Внутрішньо-системні безпосередні причини, що сприяють деформації 

моральної свідомості юриста(визначте зайвий варіант): 

а) негативні приклади поведінки керівників, безпринципність у службових 

стосунках;  

б низький рівень правової та моральної культури колективу, факти прояву 

правового нігілізму; 

в) незадоволеність рівнем матеріального забезпечення, іншими умовами 

праці;;  

г) переважність негативних оцінок у висвітленні діяльності юриста. 

 

9. До основних положеннь правил етикету, які складають зміст етичної 

культури юриста (визначте зайвий варіант): 

а) служіння суспільним інтересам шляхом зміцнення законності та 

правопорядку; 

б) безумовне виконання вимог закону та процесуальної норми в юридичній 

практиці; 

в) досягнення об'єктивної істини та справедливого рішення у юридичному 

спорі; 

г) казусність системи законодавства. 

 

10. До основних положеннь правил етикету, які складають зміст етичної 

культури юриста (визначте зайвий варіант): 

 

а) пріоритет гуманістичної націленості в діяльності юриста, визнання 

людини найвищою соціальною цінністю; 

б)  самокритичність, готовність до конструктивного діалогу з опонентом; 

в) можливість висловити свою особисту думку; 

г) коректність та шанобливе ставлення до співрозмовників. 

 

 

V. Практичні завдання: 

 Скласти проект присяги юриста. 

 Проаналізувати Кодекси професійної етики окремих юридичних 

спеціальностей (судді, адвоката, прокурора тощо). 
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VI. Словникова робота: 

етична культура юриста, мораль, етика, принципи етичної культури юриста, 

естетична культура юриста, культура мови, культура зовнішнього вигляду, 

культура організації робочого місця, культура підготовки робочих документів, 

моральна культура юриста 

 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Афанасьева О. В., Пищелко А. В. Этика и психология 

профессиональной деятельности юриста: Учеб. пособие. — 2.изд., перераб. и доп. 

— М. : ИЦ «Академия», 2004. — 221 с. 

2. Бігун В. С. Чи потрібно перевіряти чесність і порядність майбутнього 

правника? (Американський досвід: теорія і практика) // Юрид. журнал. — 2003. — 

№ 6. — С. 132—135.  

3. Вакуленко Т. Культура поведения адвоката: Действия адвоката 

должны соответствовать определенным нормам поведения // Юридическая 

практика. — 2003. — 21 янв. — С.6.  

4. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів 

України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна 

юридична академія. — Одеса, 2004. — 16 с.  

5. Гутаріна К. В. Роль правника в демократичному суспільстві: Правила 

професійної етики адвоката в США та Україні // Адвокат. — 1999. — № 3. — С. 

31—32.  

6. Естетика / М. Колесніков, О. Колеснікова, В. Лозовой та ін.; за заг. 

ред. В. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с. 

7. Костромов О. В. Адвокатська етика та професійна відповідальність у 

США // Держава і право: Щоріч. наук. пр. мол. вчен. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 

75—80.  

8. Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теоpія і пpактика: автоpеф. дис. 

на здоб. наук. ступ. канд. юpид. наук. 12.00.10 /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 

К., 2002. — 19 с.  

9. Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права: Учеб. для студ. вузов. — 

2.изд. — М. : ООО «Профобразование», 2003. — 420 с.  

10. Мануйлов Є. М. Естетична культура як зміст освіти майбутнього 

фахівця права / Є. М. Мануйлов // Вісник Національної юридичної академії 

України імені Ярослава Мудрого. – №5. – 2009. – 20 с. 

11. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: 

Контроль за якістю правової допомоги: [Країни Європи] // Адвокат. — 1999. — № 

3. — С. 55—57.  
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ТЕМА 3. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПРОВАДЖЕННЯ 

ЩОДО ПРАВНИКА 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

1. «Поняття та види дисциплінарної відповідальності» 

2. «Дисциплінарна відповідальність правника» 

3. «Види дисциплінарної відповідальності правника» 

4. «Провадження щодо правника» 
 

ІI. Скласти схеми: 

1. Види дисциплінарної відповідальності правника. 

 

ІІI. Підготувати наукову доповідь: 

1. «Особливості притягнення до відповідальності адвоката». 

2. «Порядок притягнення державних службовців до дисциплінарної 

відповідальності». 
 
 

ІV. Вирішіть тестові завдання: 

1.  Точне і неухильне виконання та дотримання всіма державними і 

недержавними організаціями, посадовими та службовими особами, 

громадянами встановлених суб’єктами правотворчості правил поведінки, 

діяльності, а також своєчасне виконання державних завдань і зобов'язань, це 

: 

а) фінансова дисципліна;                

б) трудова дисципліна; 

в) військова дисципліна;  

г) державна дисципліна.  

 

2.  Виконання та дотримання працівниками підприємства, установи чи 

іншої організації вимог трудового законодавства та правил внутрішнього 

трудового розпорядку, це : 

а) фінансова дисципліна;                

б) трудова дисципліна; 

в) військова дисципліна;  

г) державна дисципліна.  

 

3.  Виконання та дотримання порядку і правил здійснення фінансово-

кредитних операцій, зберігання та раціонального використання коштів та 

інших матеріальних цінностей, це : 

а) фінансова дисципліна;                

б) трудова дисципліна; 
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в) військова дисципліна;  

г) державна дисципліна.  

 

4. Дотримання всіма військовослужбовцями порядку і правил, 

встановлених законодавством та військовими статутами, це : 

а) фінансова дисципліна;                

б) трудова дисципліна; 

в) військова дисципліна;  

г) державна дисципліна.  

 

5. Виконання та дотримання особами рядового і начальницького складу 

зобов’язуючих і забороняючих приписів Конституції та законів України, 

актів Президента і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-

правових актів Міністерства внутрішніх справ: 

а) фінансова дисципліна;                

б) трудова дисципліна; 

в) службова дисципліна;  

г) державна дисципліна.  

 

6. Відповідальність, що має непрофесійний характер і наступає на 

загальних підставах, це: 

а) кримінальна відповідальність;  

б) загальна відповідальність; 

в) моральна відповідальність;  

г) дисциплінарна відповідальність. 

 

7.  Відповідальність, що одним з видів юридичної відповідальності, до 

якої юрист притягується за вчинення дисциплінарного проступку, це: 

а) кримінальна відповідальність;  

б) загальна відповідальність; 

в) моральна відповідальність;  

г) дисциплінарна відповідальність. 

 

8. Дисциплінарна відповідальність, до якої юрист притягується за 

вчинення дисциплінарного проступку, тобто за порушення (визначте зайву 

підставу): 

а) законодавства при виконанні професійних функцій; 

б) присяги, яка прийнята; 

в) вимог статуту відповідного об'єднання юристів. 

г) умов договору. 
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9. За вчинений дисциплінарний проступок до юристів застосовуються 

такі дисциплінарні стягнення (визначте зайве): 

а) попередження; 

б) догана; 

в) пониження кваліфікаційного класу; 

г) штраф. 

 

10. До загальних правил притягнення юристів до дисциплінарної 

відповідальності відносяться наступні (визначте зайве): 

а) дисциплінарне стягнення може бути замінено штрафом;  

б дисциплінарне стягнення може бути достроково знято відповідною 

комісією;; 

в) дисциплінарне стягнення до юриста застосовується не пізніше шести 

місяців після виявлення проступку, не беручи до уваги час тимчасової 

непрацездатності або перебування його у відпустці;  

г) за кожний дисциплінарний проступок накладається лише одне 

дисциплінарне стягнення;. 

 
 

V. Практичні завдання: 

 Скласти протокол про скоєння дисциплінарного правопорушення. 

 Скласти рішення про накладення дисциплінарного стягнення. 
 

VI. Словникова робота: 

відповідальність, дисципліна, дисциплінарна відповідальність, 

професійна відповідальність, загальна відповідальність, дисциплінарні 

стягнення, попередження, догана, пониження кваліфікаційного класу, 

пониження у посаді, звільнення з посади, кваліфікаційні комісії об’єднані 

юристів, проступок, дисциплінарний проступок, провадження, дисциплінарне 

провадження. 

 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Бандурка О. М., Скакун О. Ф. Юридична деонтологія. — Харків: 

видавництво НУВС, 2002. – 336 с. 

2. Вакуленко Т. Культура поведения адвоката: Действия адвоката 

должны соответствовать определенным нормам поведения // Юридическая 

практика. — 2003. — 21 янв. — С. 6.  

3. Вапнярчук Н. М. Принципи дисциплінарної відповідальності 

державних службовців //Проблеми законності. - №110. – 2010. – С. 231. 

4. Виноградова Л. Є. Зміст правопорушення як підстава притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів // Митна справа. – 2003. – № 3. – С.72-76. 
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5. Гаджиев Г. А. Структура и механизм судебной власти. Судебная 

власть : монография / Гаджиев Г. А. ; под ред. И. Л. Петрухина // Государство и 

право. — 2004. — № 4. — С. 120-121. 

6. Гутаріна К. В. Роль правника в демократичному суспільстві: Правила 

професійної етики адвоката в США та Україні // Адвокат. — 1999. — № 3. — С. 

31-32.  

7. Коваленко К. В. Загальна та спеціальна дисциплінарна 

відповідальність // Форум права. – № 2. – 2002. – С. 231-236. 

8. Костромов О. В. Адвокатська етика та професійна відповідальність у 

США // Держава і право: Щоріч. наук. пр. мол. вчен. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 

75-80.  

9. Лозовий В.О., Рум`янцев В.О. Еволюція етносу юриста в Україні // 

Серія «Відкрита дослідницька концепція». – Вип. 10. – Харків. – 2011. – С. 263. 

10. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: 

Контроль за якістю правової допомоги: [Країни Європи] // Адвокат. — 1999. — № 

3. — С. 55-57.  

11. Сущенко В. М. Проблеми професійної відповідальності юриста 

(нотатки філософсько-правового аналізу) // Українське право. — 2005. — № 1. — 

С. 163-172.  

12. Сущенко В. М. Професійна відповідальність юриста:деонтологічні та 

правові проблеми // Наукові записки. – Том 20. – Юридичні науки. – 2002. – С. 6. 

13. Тищенко О. В. Правове регулювання застосування дисциплінарних 

стягнень за прогул // Наше право – № 2. – ч. 2. – 2011. – С. 39-43. 

14. Хавронюк М. І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна 

відповідальність. — Київ: Атіка, 2003. – 240 с. 

15. Щербина В. І. Питання вдосконалення дисциплінарної 

відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України. // Вісник 

УніВС. — 1997. — № 2. — с. 225. 

 

 

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАВНИКА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

1. «Міжнародні стандарти професійної діяльності правника» 

2. «Кодекс професійної етики юриста як основа міжнародних стандартів в 

юридичній діяльності» 

3. «Міжнародна асоціація юристів: мета, завдання та напрями діяльності» 
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IІ. Скласти схеми: 

1. Міжнародні норми, які регламентують професійну юридичну діяльність. 

2. Міжнародні організації, які створюють єдині стандарти юридичної 

діяльності. 

 

ІІI. Підготувати наукову доповідь: 

1. «Міжнародні організації, які створюють єдині стандарти юридичної 

діяльності. 
 

 
ІV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Професійні стандарти юридичної діяльності це: 

а) сукупність вимог, прав, обов’язків, що ставляться до професійної 

діяльності юриста; 

б) правила етики юриста; 

в) принципи професійної діяльності юриста; 

г) моральні установки правника; 

д) процедура надання правової допомоги. 

 

2. Основним документом, який регламентує етичні норми правника є: 

а) Деонтологічний кодекс 1988 р.; 

б) Основні принципи незалежності судових органів 1985 р.; 

в) Основні положення про роль адвокатів 1990 р.; 

г) Міжнародний кодекс етики 1956 р.; 

д) Європейська хартія про статус суддів 1988 р. 

 

3. Дата створення Міжнародної асоціації юристів: 

а) 1995 р.; 

б) 1983 р.; 

в) 1967 р.; 

г) 1951 р.; 

д) 1947 р. 

 

4. Керівництво Міжнародною асоціацією юристів здійснює: 

а) Рада; 

б) Правління; 

в) комітет з конституції МАЮ; 

г) мандатний комітет; 

д) комітет з професійної поведінки. 

 

5. Головним принципом юридичної діяльності є: 

а) гуманність; 
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б) моральність; 

в) гласність; 

г) справедливість; 

д) порядність. 

 

6. Кодекс професійної етики юриста це: 

а) нормативно закріплені вимоги щодо діяльності юриста; 

б) правила розроблені установою в якій працює юрист відповідно до 

міжнародних стандартів; 

в) система моральних принципів, що лежать в основі діяльності юриста; 

г) рекомендації щодо поведінки юриста; 

д) міжнародні звичаї щодо діяльності юриста. 

 

7. Усвідомлення юристом місії служити праву і закону передбачає 

принцип: 

а) гуманності; 

б) законності; 

в) верховенства права; 

г) професіоналізму; 

д) гласності. 

 

8. Професіоналізм передбачає: 

а) здійснення юридичної діяльності на належному рівні; 

б) гуманне ставлення до людей; 

в) дотримання закону; 

г) дотримання професійної таємниці; 

д) чітке знання та оперування законодавством. 

 

9. Основною обов’язковою вимогою захисту прав людини та надання 

правової допомоги є: 

а) професіоналізм; 

б) чесність; 

в) незалежність юридичної професії; 

г) моральність; 

д) законність. 

 

10. Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста є: 

а) обов’язковими; 

б) рекомендаційними; 

в) декларативними; 

г) деякі з них обов’язкові, деякі рекомендаційні; 

д) обов’язкові у випадку ратифікації державою. 
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V. Словникова робота: 

міжнародні норми, професійна діяльність, міжнародні організації, єдині 

стандарти, юридична діяльність. юрист, суддя, адвокат, прокурор, міжнародний 

стандарт, етика, професійний стандарт, законність, незалежність, гласність, 

професіоналізм, професійна таємниця, обов’язок, верховенство права, гуманізм, 

порядність, довіра, чесність, правдивість, самовідданість, чесність, 

справедливість, відповідальність, Міжнародна асоціація юристів, кодекс 

професійної етики юриста, Організація Об’єднаних Націй, спілка. 

 

 

VI. Практичні завдання: 

 Проаналізувати Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства. 

 Провести порівняльно-правовий аналіз міжнародних стандартів професійної 

діяльності правника з національними вимогами. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: Практ. посіб. для 

адвоката / Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів 

України. — К. : ВД «Ін Юре», 2003. — 768 с.  

2. Афанасьева О. В., Пищелко А. В. Этика и психология профессиональной 

деятельности юриста: Учеб. пособие. — 2.изд., перераб. и доп. — М. : ИЦ 

«Академия», 2004. — 221 с.  

3. Барщевский М. Ю. Адвокатская этика. — 2. изд., испр. — М. : 

Профобразование, 2000. — 312 с.  

4. Бернхем Вільям. Вступ до права та правової системи США: Пер.з англ.. — К. : 

Україна, 1999. — 554 с.  

5. Бігун В. С. Чи потрібно перевіряти чесність і порядність майбутнього 

правника? (Американський досвід: теорія і практика) // Юридичний журнал. — 

2003. — № 6. — С. 132—135.  

6. Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній 

перспективі. – К.: Юстініан, 2006. – 272 с.  

7. Вакуленко Т. Культура поведения адвоката: Действия адвоката должны 

соответствовать определенным нормам поведения // Юридическая практика. — 

2003. — 21 янв. — С.6.  

8. Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве / Институт 

адвокатуры при Киевском ун-те им. Т. Шевченко. — К., 1998. — 204 с.  

9. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів України: 

Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юридична 

академія. — О., 2004. — 16 с.  
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10. Відповідальність // Філософський енциклопедичний словник / Інститут 

філософії ім.. Г. С. Сковороди НАН України / За ред. В. І. Шинкарука. — К. : 

Абрис, 2002. — С. 87.  

11. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної 

діяльності): Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 655 с.  

12. Гутаріна К. В. Роль правника в демократичному суспільстві: Правила 

професійної етики адвоката в США та Україні // Адвокат. — 1999. — № 3. — 

С. 31—32.  

13. Дулеба М. В. Діяльність «юридичних клінік» в Україні: шляхи розвитку та 

вдосконалення: Наук.-практ. посібник — К. : Атіка, 2004. — 158 с.  

14. Зубар Є. Молоді кадри «Феміди»: моральні дилеми, відповідальність та 

професійні обов’язки // Юридичний вісник України.  

15. Кисиль В. Адвокат и этика — понятия неразделимые: [Интервью со старшим 

партнером юрид. фирмы] / Беседу вела Ю. Володина // Юрид. практика. — 

2003. — 14 янв. — С. 6.  

16. Костромов О. В. Адвокатська етика та професійна відповідальність у США // 

Держава і право: Щоріч. наук. пр. мол. вчен. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 75—

80.  

17. Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теоpія і пpактика: Автоpеф. дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. юpид. наук. 12.00.10 /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 

2002. — 19 с.  

18. Лозовой В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста / НЮАУ ім. Я. 

Мудрого. — Харків : Право, 2004. — 176 с.  

19. Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права: Учеб. для студ. вузов. — 2.изд. — М. : 

ООО «Профобразование», 2003. — 420 с.  

20. Мейєр Д. Вільям. Приватна юридична практика. — К.: Американська асоціація 

юристів. Правова ініціатива в Центральній та Східній Європі (CEELI), 1994. — 

40 с.  

21. Мироненко М. Б. Принципы юридической ответственности / Волжский ун-т 

им. В.Н.Татищева / Р.Л. Хачатуров (ред.). — Тольятти, 2001. — 202 с.  

22. Музиченко П. П., Дудченко В. В., Баймуратов М. О., Чернушенко А. В., 

Пережняк Б. А. Правничий довідник для професійних суддів. — О. : Юридична 

література, 2003. — 596 с.  

23. Подкопаєв С. В. Дисциплінарна відповідальність суддів: сутність, механізм 

реалізації. — 2.вид., випр. і доп. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. — 216 с.  

24. Подкопаєв С. В. Етика суддів: міжнародний досвід та проблеми регулювання в 

Україні  

25. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: Контроль за 

якістю правової допомоги: [Країни Європи] // Адвокат. — 1999. — № 3. — С. 

55—57.  

26. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения / Ред. Л. А. 

Воскобитова, Л. П. Михайлов, Е. С. Шугрина. — М.: Дело, 2001.  
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/ Российская академия адвокатуры. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 159 с.  

30. Сущенко В. М. Деонтологічний кодекс в України: проблеми і перспективи 

розробки // Наук. записки НаУКМА. — 1999. — № 8.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота допомагає глибше вивчити основні теми дисципліни 

«Професійно-правова відповідальність юриста», оволодіти вмінням самостійно 

працювати з теоретико- правовими джерелами, законами, іншими нормативно-

правовими актами та спеціалізованою літературою. 

Самостійна робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 складання схем, таблиць з тем курсу «Професійно-правова 

відповідальність юриста»; 
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 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в 

програмі курсу; 

 робота як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, та іншими міжнародними актами, а також тлумачення 

їх відповідно до конкретних обставин; 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 

спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових актів; 

 робота в інформаційних мережах; 

 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури; 

 складання конспектів тем, що виносятьсяна самостійне вивчення. 

Підготовка до семінарських занять передбачає вирішення ситуаційних задач з 

відповідної теми. Вирішення ситуаційних задач передбачає ретельне вивчення 

всіх питань семінарського заняття, ознайомлення з рекомендованою літературою, 

опрацювання та детальний аналіз нормативних джерел з відповідної теми. 

Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обставини казусу і 

чітко відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають носити 

розширений та обгрунтований характер, обов’язково із посиланням на норми того 

чи іншого нормативного акту, а також на монографічне або навчально-методичне 

джерело, яке використовувалося. 

Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма матеріалами 

відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та іншу спеціалізовану 

літературу. Виклад матеріалу в схемах та таблицях повинен бути стислим, 

максимально інформованим. Текстову інформацію, що подано в схемах та 

таблицях, потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, 

граматичних чи стилістичних помилок. Схеми, таблиці мають бути подані на 

електронному носії та у роздрукованому вигляді. Усі схеми повинні бути 

підписані і обов’язково сформовані в окрему папку. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів 

  

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної 

системи є індивідуальна робота студентів. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Професійно-правова 

відповідальність юриста» може включати: 

 написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

 участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, наукових 

засіданнях, науково-практичних семінарах, колоквіумах тощо; 

 участь у роботі студентського наукового гуртка; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, 

бібліографічний опис літератури; 

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз з історико-

правової тематики; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, 

діаграм, статистичних даних тощо; 

 написання наукових доповідей, рефератів та їх презентація на 

семінарських заняттях. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними 

інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Тематику та форму 

індивідуальної роботи студент отримує на початку навчального року і здає роботу 

у визначені строки. Організацію, контроль та оцінювання якості виконання 

індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник. Індивідуальна 

робота подаєтьсяна кафедру для перевірки до початку екзаменаційної сесії. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів 

 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом 

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти 

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом 

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації 

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

«ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТА» 

  
Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє собою 

організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом.  

Показники контролю знань студентів – основа для судження про результаті 

навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальної програми, 

переведення на наступний курс.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється 

робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також 

робота викладача. 

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, 

організаційним, розвиваючим, методичним таіншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння 

знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; 

• перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у 

нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим 

ускладненням завдань, змісту й методики; 

• перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних 

особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними 

об'єктивними критеріями; 

• оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни «Професійно-правова відповідальність юриста», 

що викладається на кафедрі загальноправових дисциплін для здобувачів вищої 

освіти, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти 
складається з підсумкового контролю знань у формі заліку. 

Підсумковий контроль знань для здобувачів вищої освіти, що навчаються на 

другому магістерському рівні вищої освіти охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та залік. Метою підсумкового контролю знань є визначення 

дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, 

глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності 

відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі заліку. 

Питання до заліку є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого 

підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отримані знання. 
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Питання до заліку відбираються в межах програмних питань, що становлять 

зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до студентів на початку 

навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання заліку з дисципліни є поточна робота 

протягом семестру. 

 

 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТА» 

 
1. Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності для здобувачів 

вищої освіти, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти з 

дисципліни «Професійно-правова відповідальність юриста» 
 

 

«Професійно-правова відповідальність юриста»  

аудиторні заняття 

са
м

о
ст

ій
н

а
 т

а
 

ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

за
л

ік
 

30 40 
т.1 т.2 т.3 т.4 

30 

100 

 



 36 

3. Переведення значення рейтингових оцінок 
з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 

 
3.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-

бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та 
європейську шкалу ECTS: 

 

Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 

83-89 В 
добре  

75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

З КУРСУ «ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТА» 

 

Залік є остаточною формою контролю з навчальної дисципліни «Професійно-

правова відповідальність юриста», засобом виявлення і оцінки результатів 

навчального процесу.  

Мета заліку полягає у завершенні курсу вивчення дисципліни «Професійно-

правова відповідальність юриста», оцінити рівень отриманих студентами знань. 

 

1. Професійна відповідальність правника як навчальна дисципліна: 

поняття, система, функції. 

2. Предмет, завдання та джерела науки професійної відповідальності 

правника. Її зв'язок з іншими суспільними та галузевими юридичними науками.  

3. Загальна характеристика та основні риси юридичної професії.  

4. Юрист як державний службовець та політичний діяч.  

5. Організаційно-управлінські начала юридичної професії.  

6. Професійне мислення та елементи творчості в роботі юристів.  

7. Особисті та професійні вимоги, що ставляться до представників 

окремих юридичних спеціальностей: суддя, прокурор, слідчий, адвокат, нотаріус, 

юрисконсульт. 

8. Поняття та види юридичної відповідальності.  

9. Поняття та види дисциплінарної відповідальності правника. 

10. Професійна відповідальність слідчого як вид юридичної 

відповідальності.  

11. Професійна відповідальність судді.  

12. Особливості притягнення до відповідальності адвоката. 

13. Поняття та зміст службової дисципліни правника.  

14. Засоби забезпечення службової дисципліни правника.  

15. Службова дисципліна прокурора.  

16. Службова дисципліна працівників ОВС. 

17. Професійно-особисті якості юриста. 

18. Професійна культура юриста. 

19. Політична культура юриста. 

20. Правова культура юриста. 

21. Етична культура юриста. 

22. Естетична культура юриста. 

23. Моральна культура юриста. 

24. Міжнародні стандарти професійної діяльності та відповідальності 

правника. 

25. Міжнародні норми, які регламентують професійну юридичну 

діяльність. 
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26. Міжнародні організації, які створюють єдині стандарти юридичної 

діяльності. 
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ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
 
 

       ТЕМА 1.            ТЕМА 2.  ТЕМА 3. ТЕМА 4.  
1. - в 1. - б   1. - г       1.-  а   

2. - б           2. - а               2. - б        2. - г 

3. - а 3. - в              3. - а        3. - г 

4. - а 4. - г              4. - в        4. - а   

5. - г 5. - б              5. - в        5. - а 

6. - б 6. - г              6. - б        6. - в 

7. - б 7. - в              7. - г        7. - в 

8. - в 8.  - г              8. - г        8. - а 

9. - а 9. - г              9. - г        9. - в 

 10. - а           10. - в               10. - а      10. - д 
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Методичне видання 

 

 

ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТА 

 

Методичні рекомендації  

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

(для здобувачів вищої освіти, що навчаються на другому магістерському (для 

здобувачів вищої освіти, що навчаються на другому магістерському рівні 

вищої освіти юридичного факультету, навчально наукового інституту 

заочного навчання та підвищення кваліфікації) 
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