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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ, КВАЛІФІКАЦІЯ ТА 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЮРИСТА В СУСПІЛЬСТВІ І ДЕРЖАВІ. 

 

Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План 

1.Місце і соціальне призначення юриста в суспільстві і державі. Сфери прикладання 

праці юриста. 

2.Юрист як посадова особа, фах і кваліфікація юриста. 

3.Професіоналізм юриста та престиж юридичної професії. 

4. Соціальна роль юридичної діяльності.  

5.Кваліфікаційна атестація суддів, адвокатів, нотаріусів, працівників органів 

реєстрації актів цивільного стану та працівників прокуратури. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  юридична 

діяльність, юриспруденція, сфера застосування права, види юридичної діяльності 

призначення юриста в суспільстві, нормативно-правові акти. 

 Рекомендована література до теми 1:  
1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 

Рим, 04.11.1950 р. 

2. Багатостороння угода країн-учасниць ООН «Основні положення про 

роль адвокатів» // Юридичний вісник України. – 2002. - № 40.  

3. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: 

Президент України; Указ, Положення, Перелік від 06.04.2011 р. № 395/2011. 

4. Філософський аналіз феномену глобалізованого права / Ю. В. Мелякова 

// Вісник Національного університету "Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія. - 2015. - № 2. - С. 140-151.  

5. Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: підручник. – Харків: ЄСПАДО, - 2008. – 

400 с. 

6. Семенюк І. Я.  Роль інституту адвокатури в здійсненні права: окремі історичні 

та теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / І. Я. Семенюк // Університетські 

наукові записки . - 2012. - № 3. - С. 377-380. 

7. Дисциплінарний статус філософії права / Є. І. Григоренко // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 

2015. - № 1151, вип. 19. - С. 40-43. Шаповал В. Корнеєв А. Історія 

конституційного упорядкування сучасної  української держави // Право 

України. – 2011. № 4. 

8. Мотиваційні складові розвитку правосвідомості майбутніх юристів / С. В. 

Кононенко, В. Ю. Кузьміна // Проблеми сучасної психології. - 2013. - Вип. 22. 

- С. 249-260. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673716
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673716
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673716
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673585
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ТЕМА 2. ЮРИДИЧНА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План 
1. Риси  юридичної  практичної  діяльності: відмінність  від інших видів соціальної 

та правової діяльності. 

2 Співвідношення  юридичної практичної діяльності та правової практики. 

3. Компетентність юридичної практичної діяльності. 

4. Значення інформації для здійснення юридичної практичної діяльності. 

5. Основні вимоги конфіденційності щодо юридичної практичної діяльності. 

6. Принципи, завдання та функції становлять основу юридичної практичної 

діяльності. 

7.Умови необхідні для набуття права на здійснення юридичної практичної 

діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  юридична 

діяльність, конфіденційність, мораль, культупра, сфера застосування права, види 

юридичної діяльності, нормативно-правові акти. 

 Рекомендована література до теми 2: 

1 Семенюк І. Я.  Роль інституту адвокатури в здійсненні права: окремі історичні та 

теоретичні аспекти / І. Я. Семенюк // Університетські наукові записки . - 2012. - № 3. 

- С. 377-380. 

2 Правознавство: навч. посібник / В. І. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. 

Трубін. – К. : Кондор, 2011. – 474 с. 

3 Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. 

посіб. / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2012. – 480 с. 

4 Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. 

Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с. 

5 Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. 

Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с. 

6 Матвєєв П.С. Цивільне право (в схемах): навч. посіб. / П. С. Матвєєв, В. І. 

Бірюков; Нац. акад. внутр. справ. — К. : Алерта, 2013. — 255 с. 

7 Бехруз Х. Порівняльне правознавство: підручник. – О.: Фенікс, 2009. − 464 с.  

8 Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / В. Г. Гончаренко та ін. ; за 

ред. проф. В. Г. Гончаренка та З. В. Ромовської ; Акад. адвокатури України. - К. : 

Юстініан, 2013. – 597 с. 

9 Сутність та завдання нормативно-правового забезпечення законотворчого 

процесу / О. В. Богачева // Європейські перспективи. - 2012. - № 3(3). - С. 14-18.  

10 Аракелян М. Р. Інститут адвокатури у правозахисній діяльності сучасної 

Української держави / М. Р. Аракелян // Актуальні проблеми держави і права . - 

2011. - Вип. 60. - С. 21-27. 

11 Київський Суд, правоохоронні і правозахисні органи України: підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / О. І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : університет, 

2013. — 367 с. 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79124/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79125/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79126/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79126/source:default
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100343
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12 Харитонов Є. О. До проблеми визначення змісту поняття "цивільне 

законодавство України". / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр..- О. – 

2012. – Вип. 65 – C. 107-115. 

13 Орловська І. Г. Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання / І. Г. Орловська // Форум права . - 2013. - № 2. - С. 423–427. 

14 Міліція в механізмі протидії корупції: монографія / І. В. Коруля; Нац. акад. внутр. 

справ. — К., 2013. — 245 с. 

 

ТЕМА 3. ПРОФЕСІОГРАМИ ЮРИДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ 
 

Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План 

1.Види юридичної діяльності за формами здійснення. 

2.Ввиди юридичної діяльності за спеціальностями. 

3.Розкрийте зміст кваліфікаційних вимог до суддівської, прокурорської, 

адвокатської та нотаріальної діяльності. 

4. Правила етикету в професійному спілкуванні юристів. 

5. Форми виявлення результатів професійної деформації у діяльності працівників 

різних юридичних професій. 

6. Загальна характеристика професіограм суддів загальної юрисдикції  та 

господарського (арбітражного) суду, нотаріусу, юрисконсульта та адвоката. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  етикет, 

юриспруденція, кваліфікаційні вимоги, суддя, прокурор, види юридичної діяльності, 

призначення юриста в суспільстві, адвокатська практика. 

 Рекомендована література до теми 3: 
1 Семенюк І. Я.  Роль інституту адвокатури в здійсненні права: окремі історичні та 

теоретичні аспекти / І. Я. Семенюк // Університетські наукові записки . - 2012. - № 3. 

- С. 377-380. 

2 Правознавство: навч. посібник / В. І. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. 

Трубін. – К. : Кондор, 2011. – 474 с. 

3 Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой 

подход / Р. Леже; пер. с фр. Грядов А. В. – 3-е изд., перераб. − М.: Волтерс Клувер, 

2011. − 529 с.  

4 Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. 

Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2015. - 340 с. 

5 Матвєєв П.С. Цивільне право (в схемах): навч. посіб. / П. С. Матвєєв, В. І. 

Бірюков; Нац. акад. внутр. справ. — К. : Алерта, 2013. — 255 с. 

6 Бехруз Х. Порівняльне правознавство: підручник. – О.: Фенікс, 2009. − 464с.  

7 Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / В. Г. Гончаренко та ін. ; за 

ред. проф. В. Г. Гончаренка та З. В. Ромовської ; Акад. адвокатури України. - К.: 

Юстініан, 2013. – 597 с. 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79124/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79125/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79126/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79126/source:default
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8 Сутність та завдання нормативно-правового забезпечення законотворчого 

процесу / О. В. Богачева // Європейські перспективи. - 2012. - № 3(3). - С. 14-18.  

9 Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: 

Паливода А.В., 2012. – 256 с. 

10 Аракелян М. Р. Інститут адвокатури у правозахисній діяльності сучасної 

Української держави / М. Р. Аракелян // Актуальні проблеми держави і права . - 

2011. - Вип. 60. - С. 21-27. 

11 Аналіз психологічних детермінантів готовності юриста до креативного 

мислення / Г. Ю. Одинцова // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 63-72.  

12 Ковальчук І. С. Місце прокуратури у системі розгляду звернень громадян. / 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. — О. – 2012. – Вип. 65 – C. 102-

107. 

13 Меєрович Н. А. Інститут адвокатури в сучасній правовій системі України / Н. А. 

Меєрович // Південноукраїнський правничий часопис . - 2013. - № 4. - С. 88-90. 

14 Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. 

Тихомиров; под. ред. М. Ю. Тихомирова. – М.: Изд. М. Ю. Тихомирова, 2008. – 1088 

с. 

15  Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / О.В.Совгиря. — К.: 

Юрінком Інтер, 2010. — 536 с. 

16 Суд, правоохоронні і правозахисні органи України: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / О. І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 

2013. — 367 с. 

17 Орловська І. Г. Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання / І. Г. Орловська // Форум права . - 2013. - № 2. - С. 423–427. 

 

ТЕМА 4. ПРОФЕСІЙНА (ДИСЦИПЛІНАРНА) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЮРИСТІВ 

Семінарське заняття № 1  – 2 год. 

План 

1. Визначіть правила притягнення юристів-практиків до дисциплінарної 

відповідальності. 

2. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів. 

3. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів. 

4. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників нотаріату. 

5. Вища рада юстиції України як вищий незалежний контрольно-наглядовий орган 

за дисциплінарною стороною діяльності суддів і прокурорів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  юридична 

діяльність, дисциплінарна відповідальність, правова культура. 

 

Рекомендована література до теми 4: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100343
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100108
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суспільство. - 2011. - № 3. - С. 11-14. 

6 Воскобитова Л.А. Професійні навички юриста: досвід практичного навчання. – М, 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673585
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100108
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625400
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625400
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100609
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів вищої освіти на семінарських заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5* 

Теоретичні питання, винесені на розгляд до семінарського заняття з 
навчальної дисципліни «Вступ до спеціалізації», засвоєні у повному 
обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та 
вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 
повному обсязі. Під час заняття з навчальної дисципліни «Вступ до 
спеціалізації»,  продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 
глибокому знанні чинного цивільного  законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4* 

Теоретичні питання, винесені на розгляд з навчальної дисципліни «Вступ 
до спеціалізації», засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання з навчальної дисципліни «Вступ до спеціалізації», 
виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного цивільного  
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3* 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття з навчальної дисципліни «Вступ до спеціалізації»,виконані, деякі 
види завдань виконані з помилками. 

2* 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння з 
навчальної дисципліни «Вступ до спеціалізації», сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 
містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1* 

Здобувач вищої освіти, слухач не готовий до заняття, не знає більшої 
частини програмного матеріалу який передбачений навчальним планом з 
навчальної дисципліни «Вступ до спеціалізації», з труднощами виконує 
завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час 
заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0* Відсутність на занятті 

*Конкретна кількість балів визначається як добуток оцінки і коефіцієнту. 

 

 

  


