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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Професійно-правова відповідальність юриста» є 

вибірковою юридичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі 

підготовки майбутніх фахівців-юристів. 

Метою цієї дисципліни є надання слухачам магістратури систематизованого 

матеріалу у сфері професійної відповідальності юриста. Вивчення цієї галузі знань 

передбачає процес усвідомлення слухачами значення професійної правової 

відповідальності юриста для формування висококваліфікованих фахівців-юристів.  

Навчальна дисципліна «Професійно-правова відповідальність юриста» 

викладається слухачам магістратури юридичного факультету Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ протягом 1 семестру, що є запорукою 

глибокого та систематизованого вивчення цієї галузі знань. Цей курс є 

вибірковим.  

Самостійна та індивідуальна робота – це робота слухачів магістратури, яка 

планується та виконується по завданню і при методичному керівництві викладача, 

але без його безпосередньої участі. Викладач лише організовує пізнавальну 

діяльність слухачів магістратури, а слухачі магістратури самі здійснюють 

пізнання. 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів магістратури є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових 

навчальних завдань. 

 

Самостійна та індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни 

«Професійно-правова відповідальність юриста» спрямована на забезпечення: 

 системність знань та засобів навчання; 

 володіння розумовими процесами; 

 мобільність і критичність мислення; 

 володіння засобами обробки інформації; 

 здібність до творчої праці. 

 

Основними функціями самостійної та індивідуальної роботи студентів є:  

 пізнавальна функція – визначається засвоєнням студентом 

систематизованих знань з дисциплін; 

 самостійна функція – формування вмінь і навиків, самостійного їх 

оновлення і творчого застосування; 

 прогностична функція – вмінням студента вчасно передбачати й 

оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання; 

 коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою 

діяльність; 

 виховна функція – формування самостійності як риси характеру. 
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ТЕМА 1. ЮРИДИЧНА ПРОФЕСІЯ І  

ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВНИКА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 

«Професія юриста та основні риси юридичної професії» 

«Види юридичної роботи та юридичні спеціальності» 

«Особисті та професійні вимоги, що ставляться до представників окремих 

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

юрисконсульт» 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Основні риси юридичної професії та їх зміст. 

 Юридичні спеціальності: види та їх характеристика. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Професійно-особисті якості юриста. 

 Основи педагогічної підготовки юридичних кадрів. 

 

IV. Вирішити тестові завдання:  

 

1. Система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого 

суспільством правового процесу і відбивають у правовій формі стан свободи 

особи, інші соціальні цінності – це: 

а) засади правової діяльності; 

б) правова мораль; 

в) правосвідомість; 

г) правовий етикет; 

д) правова культура. 

 

2. До показників правової культури не належить: 

а) відповідність права вимогам справедливості та свободи; 

б) зовнішній вигляд правника; 

в) рівень правосвідомості громадян та посадових осіб, їх впевненість діяти 

відповідно до вимог правових приписів; 

г) рівень правотворчої та правореалізаційної культури; 

д) рівень якості роботи правоохоронних і правозастосовчих органів та посадових 

осіб. 
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3. Основною функцією правової культури є: 

а) регулятивна; 

б) прогностична; 

в) охоронна; 

г) інформаційна; 

д) порівняльна.  

 

4. Правосвідомість юристів-практиків, які одержали юридичне утворення, що 

припускає володіння систематизованими знаннями, уміннями й навичками, 

необхідними для успішного виконання роботи як юрисконсульт, адвоката, 

дознавателя, слідчого, судді, прокурора й т.д. має назву: 

а) правова; 

б) наукова; 

в) повсякденна; 

г) професійна; 

д) наукова. 

 

5. До структури правової психології не належить: 

а) сталі частини (настрої, почуття, переживання); 

б) пізнавальні частини (правові емпіричні знання, уявлення, погляди); 

в) емоційні складові (правові емоції, почуття, настрої); 

г) регулятивні елементи (правові звички, традиції); 

д) охоронні елементи (правовий примус). 

 

6. Сучасна правова ідеологія не включає: 

а) концепцію поділу влади; 

б) пріоритету прав громадян над правами іноземців; 

в) визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над інтересами окремих 

верств суспільства; 

г) домінування загальновизнаних норм міжнародного права; 

д) теорію правової держави і громадянського суспільства. 

 

7. Структура правової ідеології включає:  

а) правові ідеї, теорії, переконання; 

б) функції права; 

в) завдання правової теорії; 

г) правова держава; 

д) громадянське суспільство. 
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8. Предметом вивчення професійної етики є: 

а) професійна поведінка; 

б) принципи професійної поведінки; 

в) професійна мораль; 

г) принципи етики; 

д) деонтологія.  

 

9. Вид професійної етики, яка являє собою сукупність правил поведінки 

працівників юридичної професії, що забезпечує моральний характер їх трудової 

діяльності і позаслужбової поведінки, а також наукова дисципліна, що вивчає 

специфіку реалізації вимог моралі у цій галузі має назву: 

а) професійна; 

б) наукова; 

в) практична; 

г) юридична; 

д) правова. 

 

10. До характерних ознак юриста не належить? 

а) масовість юридичної професії; 

б) елітність; 

в) багатооплатність; 

г) особлива відповідальність; 

д) конфліктність. 

 

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, принципи діяльності 

юриста, формування професіонала юриста, значення діяльності юриста, функції 

діяльності юриста, суддя, прокурор, слідчий, адвокат, нотаріус, юрисконсульт. 

 

Спеціалізована література: 
1. Бойко Ю. Ю. Соціалізація майбутніх юристів в освітньому просторі вищого 

навчального закладу / Ю. Ю. Бойко // Актуальні проблеми психології. – 2010. – 

№7. – С. 32-39. 
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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. 

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. 

8. Лановенко І. І. Психологічне забезпечення підготовки фахівця-юриста до 

майбутньої професійної діяльності / І. І. Лановенко // Збірник наукових праць. 

Психологічні науки. – 2011. – Т. 2. – С. 202-204. 

9. Луцький М. І. Психологічні аспекти формування професійної культури юристів 

в Україні / М. І. Луцький // Науково-інформаційний вісник. – 2009. – №9. – С. 

15-18. 

10. Мержвинський В. В. Комунікативні аспекти в підготовці та професійній 

діяльності юриста: постановка питання / В. В. Мержвинський // Держава і 

право. – 2011. – №4. – С. 12-19. 

11. Михайленко О. В. Теоретичні аспекти формування професійних якостей 

майбутнього фахівця-юриста / О. В. Михайленко // Наукові записки НДУ ім. М. 

Гоголя. – 2011. – №2. – С. 102-106. 

12. Прохоренко О. О. Зміст і сутність правової свідомості майбутніх юристів як 

основа професійно-правової діяльності / О. О. Прохоренко // Часопис 

Національного університету «Острозька академія». – 2010 – С. 23-29. 

13. Радомський І. П. Професійне спілкування в юридичній діяльності / 

І. П. Радомський // Держава і право. – 2009. – с. 32-38. 

14. Рижиков В. С. Зміст та складові підготовки майбутніх юристів відповідно 

професіограми / В. С. Рижиков // Вісник Національної академії Державної 

прикордонної служби України. – 2011. – С. 12-17. 

15. Рижиков В. С. Формування юридичної та економічної культури майбутніх 

фахівців, як складових професійної підготовки юриста / В. С. Рижиков // 

Держава і право. – 2011. – С. 21-27. 
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16. Романова А. С. Чинники формування естетичної культури юриста / 

А. С. Романова // Митна справа. – 2010. – №4 (82). – С. 59-62. 

17. Романюк Л. В. Теоретико-правові засади здійснення управлінської діяльності в 

органах внутрішніх справ / Л. В. Романюк // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского. – 2010. – Т. 23. – С. 202-

210. 

18. Руколянська Н. В. Особливості деонтологічного підходу до професійної 

підготовки майбутніх юристів / Н. В. Руколянська // Форум права. – 2010. – С. 

17-23. 

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 правоохоронної 

сфери / І . Саражинська // Форум права. – 2009. – С. 12-19. 

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 // Вісник 

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2010. – 

№5. – С. 265-267. 

23. Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження 

/ М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету «Острозька академія». 

Серія «Право». – 2011. – № 2 (4). – С. 21-27. 

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. ПРОФЕСІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРАВНИКА.  

ПРИНЦИПИ ЮРПРОФЕСІЇ 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 

«Закон України «Про правила етичної поведінки»: структура та основні 

положення» 

«Кодекс професійної етики судді: загальна характеристика» 

«Характеристика Етичного кодексу працівника органів внутрішніх справ України» 

«Основні положення Наказу «Про затвердження Правил поведінки та професійної 

етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України» 

«Кодекс професійної етики нотаріусів України: загальна характеристика» 
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«Правила адвокатської етики: характеристика основних положень» 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Основні принципи адвокатської етики. 

 Основні принципи професійної діяльності нотаріусів. 

 Професійно-етичні правила поведінки працівника органів внутрішніх справ. 

 Основні принципи професійної діяльності судді. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Етичні якості адвоката. 

 Етичні якості судді. 

 Етичні якості прокурора. 

 Етичні якості нотаріуса. 

 

IV. Вирішити тестові завдання:  

 

1. Закон України «Про правила етичної поведінки» був прийнятий: 

а) 17.06.2010; 

б) 16.04.2011; 

в) 17.05.2012; 

г) 21.10.2012; 

д) 14.05.2012. 

 

2. Положення Закону України «Про правила етичної поведінки» поширюється 

на: 

а) Президента України; 

б) державних службовців; 

в) суддів Конституційного Суду України; 

г) посадових та службових осіб органів прокуратури; 

д) всі відповіді вірні. 

 

3. До принципів етичної культури юриста не відноситься: 

а) справедливість; 

б) зневага; 

в) чесність; 

г) чуйність;  

д) доброзичливість. 

 

4. Який нормативно-правовий акт передбачає дотримання Правил 

адвокатської етики як одного з основних зобов'язань адвоката, які він бере на 

себе, складаючи Присягу адвоката України? 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T288700.html
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а) Конституція України; 

б) Закон України «Про правила етичної поведінки»; 

в) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»; 

г) Закон України  «Про адвокатуру»; 

д) Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

5. Оберіть невірне твердження: 

а) адвокат може представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси 

котрих є взаємно суперечливими; 

б) адвокат повинен поважати свободу вибору клієнтом адвоката і ні до прийняття 

доручення, ні в процесі його виконання не вчиняти перешкод до реалізації цієї 

свободи; 

в) адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та 

методів, які суперечать чинному законодавству; 

г) адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення 

скоєння правопорушень; 

д) адвокат має постійно працювати над вдосконаленням своїх знань і професійної 

майстерності, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному 

законодавстві. 

 

6. Рекламні об'яви або інші рекламні матеріали щодо професійної діяльності 

адвоката можуть містити: 

а) оціночні характеристики адвоката; 

б) відомості про іноземні мови, якими володіє адвокат; 

в) відгуки інших осіб про роботу адвоката; 

г) порівняння з іншими адвокатами і їх критики; 

д) заяви про вірогідність успішного виконання доручень.  

 

7. Оберіть невірне твердження щодо принципу конфіденційності в 

нотаріальній діяльності: 

а) розголошення відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, заборонено за 

будь-яких обставин, окрім випадків, встановлених Законом України «Про 

нотаріат»; 

б) дотримання принципу конфіденційності є необхідною і найважливішою 

передумовою довірчих відносин між нотаріусом та фізичними й юридичними 

особами; 

в) конфіденційність певної інформації, що охороняється, може бути відмінена 

тільки особою, зацікавленою в її дотриманні у письмовій або іншій зафіксованій 

формі; 
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г) нотаріус зобов’язаний забезпечити розуміння і дотримання принципу 

конфіденційності та таємниці нотаріальних дій його помічниками та технічним 

персоналом; 

д) дія принципу конфіденційності обмежена в часі. 

 

8. У спілкуванні з громадянами з боку працівника ОВС неприпустимі: 

а) надмірний тон, грубість, некоректність зауваження, пред’явлення 

неправомірних, незаслужених звинувачень; 

б) погрози, образливі вирази або репліки; 

в) суперечки, дискусії та дії, що перешкоджають нормальному спілкуванню або 

провокують протиправну поведінку; 

г) необґрунтовані перевірки паспортів та інших документів; 

д) всі відповіді вірні. 

 

9. Оберіть невірне твердження щодо правил етичної поведінки судді: 

а) суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати 

присяги;  

б) суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов’язану 

зі здійсненням правосуддя; 

в) суддя може належати до політичних партій і професійних спілок; 

г) суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього 

обов’язки; 

д) суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, 

законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною. 

 

10. До основних принципів юридичної відповідальності працівників органів 

прокуратури України відносяться:  

а) принцип законності; 

б) принцип обґрунтованості; 

в) принцип доцільності;  

г) принцип невідворотності; 

д) всі відповіді вірні. 

 

V. Практичні завдання: 

 

 Проаналізувати Модельний кодекс поведінки державних службовців. 

 Проаналізувати етичні якості працівників внутрішніх справ. 

 Провести співвідношення деонтологічних та правових засад правил 

професійної поведінки правника 
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VІ. Словникова робота: 

 

юрист, суддя, адвокат, прокурор, етика, законність, незалежність, 

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

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

справедливість, відповідальність, кодекс професійної етики юриста, кодекс 

професійної діяльності, кодекс професійної етики, правила професійної 

адвокатської етики, кодекс суддівської честі, правила адвокатської етики, 

етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ, етична культура юриста, 

мораль, етика, професійна етика, принципи етичної культури юриста. 

 

Спеціалізована література 

1. Афанасьева О. В., Пищелко А. В. Этика и психология профессиональной 
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«Академия», 2004. — 221 с. 
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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. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної 

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

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

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

С. 31—32.  

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

вдосконалення: Наук.-практ. посібник — К. : Атіка, 2004. — 158 с.  
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9. 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.  

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

ООО «Профобразование», 2003. — 420 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. ПРОФЕСІЙНІ ДИЛЕМИ ТА ОСОБИСТІСТЬ ПРАВНИКА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 

«Професійно-особисті якості юриста» 

«Професійна культура юриста» 

«Етична культура юриста» 

«Естетична культура юриста» 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 

 Принципи етичної культури юриста: види та їх загальні засади. 

 Принципи адвокатської етики та їх характеристика. 

 Етичні якості судді та їх зміст. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 

 Фактори формування професійної свідомості та культури юриста. 

 Особливості формування моральної культури юриста у сучасних умовах. 

 Естетична культура – зміст освіти майбутнього фахівця права. 

 

IV. Вирішити тестові завдання: 

  

1. Професійну культуру юриста слід розглядати як його професійну 

властивість, яка характеризується: 

а) власною правомірною поведінкою юриста при здійсненні його професійної 

діяльності; 

б) його готовністю настановчо виконувати свій службовий обов'язок, діяти 

правомірно у будь-якій ситуації; 

в) вмінням і навичками правника реалізовувати правові, психологічні та інші 

норми та знання; 

г) знаннями правових та інших соціальних норм; 

д) всі відповіді вірні. 

 

2. Основною функцією правової культури є: 

а) регулятивна; 

б) прогностична; 

в) охоронна; 

г) інформаційна; 

д) порівняльна. 
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3. Предметом вивчення професійної етики є: 

а) професійна поведінка; 

б) принципи професійної поведінки; 

в) професійна мораль; 

г) принципи етики; 

д) деонтологія.  

 

4. До принципів етичної культури юриста не відноситься: 

а) справедливість; 

б) зневага; 

в) чесність; 

г) чуйність;  

д) доброзичливість. 

 

5. До ознак юридичної професійної культури не відноситься: 

а) допущення професійної деформації; 

б) вироблення культури професійних дій; 

в) готовність бездоганно виконувати службовий обов'язок; 

г) дотримання сформованого позитивного стереотипу поведінки; 

д) погодження суспільних і особистих інтересів юриста формування почуття 

моральної та юридичної відповідальності. 

 

6. Особисті якості, які є негативними для юриста з соціальної точки зору: 

а) жорстокість; 

б) неуважність; 

в) низький рівень інтелекту; 

г) імпульсивність;  

д) велика сором’язливість. 

 

7. Якого виду боргу у юридичній діяльності не існує: 

а) державний; 

б) громадянський; 

в) побутовий; 

г) моральний; 

д) суспільний. 

 

8. Оберіть невірне твердження: 

а) борг – суспільна необхідність, виражена в моральних вимогах до особистості; 

б) честь – це громадська та особиста оцінка особистості, міра духовних та 

соціальних якостей громадянина; 
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в) професійна кар’єра – це рух по службі, яке характеризується якістю виконаної 

роботи, займаною посадою, та іншими плюсами особистості; 

г) гідність – це громадська та особиста оцінка особистості, міра духовних та 

соціальних якостей громадянина; 

д) репутація – це сукупність усіх вражень від багатьох людей про якусь людину, о 

її недоліках чи достоїнствах. 

 

9. Принципами поведінки судді в судовому засіданні є: 

а) дотримуватися правил суддівської етики; 

б) виявляти повагу до учасників процесу; 

в) додержуватися присяги судді; 

г) не розголошувати відомості, які становлять таємницю; 

д) всі відповіді вірні. 

 

10. Оберіть невірне твердження: 

а) адвокат може представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси 

котрих є взаємно суперечливими; 

б) адвокат повинен поважати свободу вибору клієнтом адвоката і ні до прийняття 

доручення, ні в процесі його виконання не вчиняти перешкод до реалізації цієї 

свободи; 

в) адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та 

методів, які суперечать чинному законодавству; 

г) адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення 

скоєння правопорушень; 

д) адвокат має постійно працювати над вдосконаленням своїх знань і професійної 

майстерності, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному 

законодавстві. 

 

V. Практичні завдання: 

 

 Скласти проект присяги юриста. 

 Проаналізувати Кодекси професійної етики окремих юридичних 

спеціальностей (судді, адвоката, прокурора тощо). 

 

VІ. 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. 
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ТЕМА 4. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І  

ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПРАВНИКА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 

«Поняття та види дисциплінарної відповідальності» 

«Дисциплінарна відповідальність правника» 

«Види дисциплінарної відповідальності правника» 

«Провадження щодо правника» 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Види дисциплінарної відповідальності правника. 

 Ретроспективний та проспективний аспекти юридичної відповідальності. 

 Юридичний склад професійно-правової відповідальності правника. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 

 Дисциплінарна відповідальність судді: порівняльно-правовий аналіз із 

зарубіжними країнами. 

 Принципи дисциплінарної відповідальності державних службовців. 

 Проблеми професійної відповідальності юриста. 

 

IV. Вирішити тестові завдання: 

 

1. Загальна відповідальність правника – це: 

а) це відповідальність за порушення вимог Конституції України; 

б) це відповідальність за вчинення правопорушень під час виконання службових 

обов`язків; 

в) це відповідальність за порушення адміністративного законодавства; 

г) це відповідальність, яка має непрофесійний характер і наступає на загальних 

підставах; 

д) це відповідальність, яку правник несе за порушення трудового законодавства. 

 

2. В яких з нижчезазначених випадках, застосовується дисциплінарна 

відповідальність, яка стосується тільки правника: 

а) порушення присяги, яка їм прийнята; 

б) запізнення на роботу; 

в) помилка у написанні процесуальних документів; 

г) прогул; 

д) невідповідність займаній посаді. 
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3. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

дисциплінарне провадження – це: 

а) це процес застосування дисциплінарних стягнень до адвоката; 

б) це процедура обрання виду дисциплінарного стягнення до адвоката; 

в) це процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у 

діях адвоката ознак дисциплінарного проступку; 

г) це процедура звільнення адвоката з займаної посади; 

д) це процедура винесення дисциплінарною комісією попередження адвокату за 

порушення законодавства. 

 

4. У який строк адвокат може оскаржити рішення у дисциплінарній справі до 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії: 

а) 15 днів; 

б) 1 місяць; 

в) 5 днів; 

г) 30 днів; 

д) 2 місяці. 

 

5. За кожен дисциплінарний проступок накладається: 

а) 2 різних види стягнення; 

б) залежно від вчиненого проступку; 

в) 2 або 3 види стягнень; 

г) 1 або 2 види стягнень; 

д) лише 1 стягнення. 

 

6. Дисциплінарне стягнення до юриста застосовується не пізніше: 

а) 1 місяця після виявлення проступку; 

б) 2-х місяців після виявлення проступку; 

в) 3-х місяців після виявлення проступку; 

г) 5 місяців після виявлення проступку; 

д) 1 року після виявлення проступку.  

 

7. Дисциплінарна справа розглядається щодо адвоката: 

а) дисциплінарним комітетом при Вищий кваліфікаційній комісії; 

б) Вищою кваліфікаційною комісією; 

в) судом; 

г) дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ; 

д) відповідною організацією. 
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8. Хто має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії щодо 

порушення зі сторони адвоката: 

а) клієнт; 

б) інші робітники організації, де працює адвокат; 

в) кожен, комі відомі факти протиправної поведінки адвоката; 

г) член дисциплінарної комісії; 

д) суддя, якому повідомили факти порушення. 

 

9. Рішення про порушення дисциплінарної справи щодо адвоката може бути 

оскаржене: 

а) у місячний строк; 

б) на протязі одного року; 

в) на протязі 2-х років; 

г) на протязі 15 днів; 

д) на протязі тридцяти днів. 

 

10. Що з нижчезазначених підстав не є підставою для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності: 

а) розголошення адвокатської таємниці; 

б) не поважне ставлення до клієнта; 

в) винесення судом або іншим органом рішення не на користь особи, які захищає 

даний адвокат; 

г) порушення правил адвокатської етики; 

д) порушення присяги.  

 

V. Практичні завдання: 

 

 Скласти протокол про скоєння дисциплінарного правопорушення. 

 Скласти рішення про накладення дисциплінарного стягнення. 

 

VІ. Словникова робота: 

 

відповідальність, юридична відповідальність, позитивний аспект юридичної 

відповідальності, негативний аспект юридичної відповідальності, 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. 
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ТЕМА 5. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАВНИКА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 

«Міжнародні стандарти професійної діяльності правника» 

«Кодекс професійної етики юриста як основа міжнародних стандартів в 

юридичній діяльності» 

«Міжнародна асоціація юристів: мета, завдання та напрями діяльності» 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 

 Міжнародні норми, які регламентують професійну юридичну діяльність. 

 Міжнародні організації, які створюють єдині стандарти юридичної 

діяльності. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 

 Міжнародні принципи професійної юридичної діяльності. 

 Дисциплінарна відповідальність правника в Україні та за кордоном. 

 Міжнародні організації, які створюють єдині стандарти юридичної 

діяльності. 

 

IV. Вирішити 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. 
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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; 

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; 
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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. 

 

V. Практичні завдання: 

 

 Проаналізувати Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства. 

 Провести порівняльно-правовий аналіз міжнародних стандартів професійної 

діяльності правника з національними вимогами. 

 

VІ. Словникова робота: 

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. 
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ТЕМА 6. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВНИКА В 

УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 

«Дисциплінарна відповідальність: поняття та ознаки» 

«Принципи дисциплінарної відповідальності» 

«Мета і функції дисциплінарної відповідальності» 

«Види дисциплінарної відповідальності» 

«Підстави притягнення та звільнення від дисциплінарної відповідальності» 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 

 Класифікація видів дисциплінарної відповідальності. 

 Функції та цілі дисциплінарної відповідальності. 

 Умови,що виключають дисциплінарної відповідальність. 

 Принципи дисциплінарної відповідальності. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 

  «Дисциплінарна відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: 

теоретичні аспекти». 

 «Політична відповідальність у державному управлінні». 

 «Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «дисциплінарна 

відповідальність». 

 «Примуси надзвичайного та профілактичного характеру». 

 «Позитивна та ретроспективна дисциплінарна відповідальність». 

 «Підстави притягнення і звільнення від дисциплінарної відповідальності». 

 «Міжнародні правопорушення: поняття та різновиди». 

 «Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури України». 
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VІ. Словникова робота: 

дисциплінарна відповідальність, принципи дисциплінарної відповідальності, 

функції дисциплінарної відповідальності, підстави дисциплінарної 

відповідальності, неосудність, необхідна оборона, крайня необхідність, 

малозначущість, казус, фізичний або психічний примус, цілі дисциплінарної 

відповідальності, зловживання правом. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА  

 

Підготовка до семінарських занять допомагає глибше вивчити основні теми 

дисципліни «Професійно-правова відповідальність юриста», оволодіти вмінням 

самостійно працювати із законами, іншими нормативно-правовими актами та 

спеціалізованою літературою. 

Самостійна робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 складання схем, таблиць; 

 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в 

програмі курсу; 

 складання процесуальних документів; 

 робота як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними актами, а також тлумачення їх відповідно до конкретних 

обставин; 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 

спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових актів; 

 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури. 

Підготовка до семінарських занять передбачає вирішення тестових завдань з 

відповідної теми. 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 інформативним. 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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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА  

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної 

системи є індивідуальна робота слухачів магістратури. 

Індивідуальна робота слухачів з дисципліни «Професійно-правова 

відповідальність юриста» може включати: 

 написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

 участь у наукових та науково-практичних конференціях, конкурсах, 

олімпіадах, наукових засіданнях, науково-практичних семінарах, 

колоквіумах тощо; 

 участь у роботі наукового гуртка кафедри загальноправових дисциплін; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, 

бібліографічний опис літератури; 

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз чинного 

законодавства України з питань курсу «Професійно-правова 

відповідальність юриста»; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

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

діаграм, статистичних даних тощо; 

 презентація наукових доповідей, рефератів на семінарських заняттях. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється за власними інтересами та 

попереднім узгодженням з викладачем. Тематику та форму індивідуальної роботи 

слухач отримує на початку навчального року і здає роботу у визначені строки. 

Організацію, контроль та оцінювання якості виконання індивідуальної роботи 

слухачів здійснює науковий керівник. Індивідуальна робота подається на кафедру 

для перевірки до початку екзаменаційної сесії. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ 
 

 

Принципи і види контролю знань слухачів 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 слухачів – 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 слухача, академічної групи, курсу, факультету в 

цілому, а також робота викладача. 

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

організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань слухачів мають відображати рівень засвоєння 

знань та стимулювати слухачів 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 слухача; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними 

об'єктивними критеріями; 

• оцінка знань слухача повинна відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, 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 продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 
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4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання 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 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, 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 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, 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 

 

Оцінювання модульного контролю слухача 

Модульний контроль знань слухача є невід’ємною частиною всього 

навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння слухачем 

програмного матеріалу. Модульний контроль роботи слухача впродовж семестру 

має: 

• допомагати слухачу в організації його роботи; 

• виявити ступінь відповідальності слухача та його ставлення до роботи, 

причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

• стимулювати активність та інтерес слухача у вивченні дисципліни; 

• виявити обсяг, глибину та якість сприйняття матеріалу, який вивчається; 

• визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

• виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання модульного контролю слухача в семестрі проводиться за двома 

основними напрямами (об'єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 
2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 
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Підсумковий контроль знань слухачів 

Підсумковий контроль знань слухачів охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та залік. Метою підсумкового контролю знань є 

визначення дійсного рівня та змісту знань слухачів 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. 

Питання до заліку відбираються в межах програмних питань, що становлять 

зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до слухачів на 

початку навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання заліку з дисципліни є поточна робота 

протягом семестру. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТА» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання 

(далі – РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, 

методику його розрахунку та принципи використання, розробляється, 

обговорюється й ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається 

дисципліна «Професійно-правова відповідальність юриста», на початку 

навчального року доводиться до слухачів і протягом навчального року 

залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 

рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність слухачів у 

процесі навчання. 

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки 

фахівців; 

- підвищення мотивації слухачів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним слухачем та своєчасне 

коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки слухачів; 

- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 
1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми 

дисципліни «Професійно-правова відповідальність юриста». 
1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 
контролі, індивідуальні завдання тощо.  
 

2. Система оцінювання 
2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це 
максимально можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: 
семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення 
першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом; колоквіуми, 
написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених 
кафедрою загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного 
контролю має бути не більше 40 балів. 

2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, 
виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, 
виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний 
контроль, – 40 балів.  



 

 

42 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності слухача з 

дисципліни «Професійно-правова відповідальність юриста» 
 

 

МОДУЛЬ (М) 

З
А

Л
ІК

 (
З

) Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П)=ПК+З≤100 ≤40 

 
2.4. Слухачам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 

атестовані з дисципліни «Професійно-правова відповідальність юриста» за 
результатами модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому 
тижні теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості 
проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

2.5. За бажанням слухач може складати підсумковий залік з метою 
підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова 
залікового контролю має бути не більше 40 балів. 

2.6. Викладач зобов’язаний розробити конкретний перелік робіт, які 
зобов’язаний виконати слухач, та критерії їх оцінки (чіткі критерії оцінювання 
модулів, самостійної роботи, індивідуального завдання, контрольної роботи і 
т.п.) та довести їх до відома слухачів на початку вивчення дисципліни 
«Професійно-правова відповідальність юриста». 

2.7. Під час контролю систематичності та активності роботи слухачів 
оцінці можуть підлягати: відвідування семінарських занять, активність та 
рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати виконання 
письмових робіт, проведення розрахунків, завдання для самостійного вивчення, 
підготовка рефератів та їх презентація, участь у наукових конференціях, 
гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт. 

2.8. Кафедра загальноправових дисциплін і викладачі можуть 
встановлювати заохочувальні бали за активну участь в обговоренні 
навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну 
роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу «Професійно-правова 
відповідальність юриста» (написання і захист реферату, огляд літератури, 
участь у науковій роботі, публікації статей, олімпіадах, конференціях, 
виставках, заявках на винаходи тощо), а також вилучати бали за пропуски 
занять, несвоєчасне виконання завдань тощо. Слід однак мати на увазі, що під 
час додаткового нарахування балів їх загальна сума не повинна перевищувати 
максимально допустиме значення.  
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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: 

За 

шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

За 

шкалою 

навчальн

ого 

закладу  

А Відмінно 90–100 

ВС Добре 75–89 

DE Задовільно 60–74 

FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
35–59 

F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову 

роботу для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 
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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 «Професійно-правова 

відповідальність юриста», оцінити рівень одержаних слухачами знань. 

Критерії оцінювання: 

«Зараховано» – якщо слухач твердо знає програмний матеріал, грамотно і 

по суті висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на 

запитання, може правильно застосовувати теоретичні положення та володіє 

необхідними навичками при виконанні завдань. 

«Незараховано» – якщо слухач не знає частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, з великими труднощами виконує завдання. 

 

 

1. Професійна відповідальність юриста як навчальна дисципліна: 

поняття, система, функції. 

2. Види юридичної роботи та їх характеристика. 

3. Загальна характеристика та основні риси юридичної професії.  

4. Організаційно-управлінські начала юридичної професії.  

5. Принципи юридичної діяльності. 

6. Юридичні спеціальності: види та їх характеристика. 

7. Юрист як державний службовець та політичний діяч. 

8. Професія юриста та формування юриста як професіонала. 

9. Професійно-особистісні якості юриста. 

10. Особисті та професійні вимоги, що ставляться до адвоката. 

11. Особисті та професійні вимоги, що ставляться до нотаріуса. 

12. Особисті та професійні вимоги, що ставляться до прокурора. 

13. Особисті та професійні вимоги, що ставляться до судді. 

14. Особисті та професійні вимоги, що ставляться до юрисконсульта. 

15. Особистісні та професійні вимоги, що ставляться до слідчого. 

16. Основні принципи професійної діяльності нотаріусів. 

17. Основні принципи професійної діяльності судді. 

18. Принципи поведінки судді в судовому засіданні. 

19. Міжнародна асоціація юристів: мета, завдання та напрями 

діяльності. 

20. Міжнародні норми, які регламентують професійну юридичну 

діяльність. 

21. Міжнародні організації, які створюють єдині стандарти юридичної 

діяльності. 
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22. Міжнародні стандарти професійної діяльності та відповідальності 

правника. 

23. Моральна культура юриста. 

24. Правова культура юриста. 

25. Правосвідомість юриста. 

26. Естетична культура – зміст освіти майбутнього фахівця права.  

27. Естетична культура юриста: поняття, ознаки та загальна 

характеристика. 

28. Етична культура юриста: поняття, ознаки та загальна 

характеристика. 

29. Професійна етика суддів. 

30. Професійна культура юриста. 

31. Професійне мислення та елементи творчості в роботі юристів.  

32. Співвідношення деонтологічних та правових засад правил 

професійної поведінки правника. 

33. Характеристика Кодексу професійної етики юриста. 

34. Професійно-етичні правила поведінки працівника органів 

внутрішніх справ. 

35. Правила адвокатської етики: характеристика основних положень. 

36. Основні принципи адвокатської етики. 

37. Моральна відповідальність юриста: основні засади. 

38. Ретроспективний та проспективний аспекти юридичної 

відповідальності. 

39. Юридичний склад професійно-правової відповідальності правника. 

40. Суб’єктний склад юридичної відповідальності правника. 

41. Поняття та види дисциплінарної відповідальності правника. 

42. Поняття та зміст службової дисципліни правника.  

43. Засоби забезпечення службової дисципліни правника.  

44. Особливості притягнення до відповідальності адвоката. 

45. Особливості юридичної відповідальності в ОВС. 

46. Професійна відповідальність слідчого як вид юридичної 

відповідальності.  

47. Професійна відповідальність судді.  

48. Службова дисципліна працівників ОВС. 

49. Службова дисципліна прокурора.  

50. Провадження щодо правника. 
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