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Роль і значення навчальної дисципліни «Професійно-правова 

відповідальність юриста» у підготовці та майбутній професійній діяльності 

фахівця. 

Навчальний курс «Професійно-правова відповідальність юриста» 

викладається студентам на юридичному факультеті ДДУВС для підготовки 

бакалаврів за напрямом «Право». 

Сьогодні прийнято говорити про професійну етику лікаря, педагога, 

журналіста, депутата та юриста. У військових, у сфері торгівлі, у працівників 

музеїв, у товариства Червоного хреста та в рамках інших міжнародних 

організацій і, звичайно, у юристів існують етичні кодекси. В силу поглиблення 

професіоналізації праці перед спеціалістами різноманітних напрямів все 

частіше виникають моральні колізії, вирішити які, спираючись тільки на 

професійні знання не можливо. Більше того, професійне захоплення, 

позбавлене моральних критеріїв та цінностей, може бути небезпечним як для 

самої людини, так і для оточуючих, а в більш широких масштабах — і для 

суспільства в цілому. Тому проблеми професійної етики зовсім не зайвий 

додаток до професійної освіти.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійно-правова 

відповідальність юриста» є формування у студентів первинних знаннь про 

правові основи державного і громадського життя, дбайливе ставлення до 

інтересів суспільства, держави та особи, формування ціннісних орієнтирів щодо 

моральної оцінки діяльності юриста-професіонала, ознайомлення із системою 

та методологією навчання, з вимогами до правників юридичної сфери. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Професійно-

правова відповідальність юриста» спрямовується на формування знань, вмінь та 

навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам 

основних посад та завданням, які ставляться перед ними на конкретному етапі 

розвитку українського суспільства, 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: за своїм змістом 

безпосередньо та опосередковано пов’язана з такими навчальними 

дисциплінами, як: теорія держави і права, юридична деонтологія, судові та 

правоохоронні органи України, прокуратура України, адвокатура України, 

вступ до спеціалізації тощо. 

За своїм міждисциплінарним статусом «Професійно-правова 

відповідальність юриста» є важливою навчальною дисципліною, своєрідною 

енциклопедією, що виконує функції орієнтації студентів в освітньому процесі, 

скорочення розриву, який завжди об’єктивно існує між системою професійної 

підготовки юристів та їх практичною діяльністю. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Професійно-правова 

відповідальність юриста»  

 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

де отримувати навчальну інформацію, як її обробляти, які якості 

виховувати в собі щодо майбутньої професії, в яких сферах використовувати 
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здобуті знання; основні поняття з курсу «Професійно-правова відповідальність 

юриста», основні групи деонтологічних вимог до професійних та етичних 

якостей правознавця (психологічна, політична, правова, етична, естетична 

культура юриста як спеціаліста), норми нормативно-правового та морального 

поводження, етичні нормативи культури, тенденції їх розвитку;  

вміти: розумітися у структурі права, засобах юридичної техніки і 

вирішувати на цій основі питання юридичної кваліфікації; самостійно 

поповнювати та поглиблювати свої знання; використовувати обсяг здобутих 

знань; аналізувати причинно-наслідкові зв’язки у державному та 

законодавчому процесах; визначати вплив традицій і звичаїв на розвиток 

окремих правових правил поведінки, а також нові підходи у реформуванні 

чинної правової системи держави; використовувати всі способи мистецтва 

спілкування при прийнятті рішень у практичної діяльності.  

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА 

 

Юридична діяльність у суспільстві виконує певні функції, які 

розкривають її соціальне призначення та роль. Розрізняють дві групи функцій: 

загальносоціальні (економічна, політична, ідеолого-виховна) та спеціально-

юридичні (регулятивна та правоохоронна). Юрист покликаний стверджувати й 

відстоювати головні цінності суспільства, захищаючи права громадян. 

Відповідно до цього, фахівці сфери юриспруденції повинні володіти не тільки 

професійними знаннями, вміннями та навичками, але й певними професійно 

важливими якостями. Ці якості визначають як загальний характер поведінки 

юриста-фахівця у щоденній праці, так і повинні відповідати різним сферам 

життєдіяльності, в яких здійснюється професійна діяльність юриста. 

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

 

ТЕМА 2. ЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 

 

Характеристика особистої культури юриста може бути розкладена на 

окремі елементи, де обов’язковими частинами виступають моральність та 

етикет поведінки. Це виходить із об’єктивної взаємодії норм права та норм 

моралі, які формувалися паралельно, виходячи із уявлень суспільства про 

добро, зло, справедливість. І виконання одних приписів передбачає відповідно 
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дотримання інших, які з різних обставин не знайшли свого досить чіткого 

формалізованого виразу. Тому, у підготовці фахівців права слід враховувати не 

тільки обов’язкове знання ними норм, що видаються від імені держави, але й 

тих нормативів, що складалися історично, протягом всього періоду розвитку 

суспільства. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 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 

 

ТЕМА 3. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І 

ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПРАВНИКА 

 

Відповідальність юристів може бути загальною або пов’язаною з 

професійною діяльністю. Загальна відповідальність (юридична, моральна тощо) 

має непрофесійний характер і наступає на загальних підставах. Дисциплінарна 

відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності, до якої юрист 

притягується за вчинення дисциплінарного проступку, тобто за порушення: 

законодавства при виконанні професійних функцій; присяги, яка їм прийнята; 

вимог статуту відповідного об’єднання юристів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

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. 

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАВНИКА 

 

Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів — це загальні 

деонтологічні нормативи (дозволяючі, зобов’язуючі, забороняючі, 

рекомендаційні норми і принципи), що пред’являються до юристів (судді, 

адвоката й інших спеціалістів в галузі права) незалежно від державних меж їх 

професійної діяльності з метою гуманізації суспільних відносин, зміцнення 

законності і правопорядку в кожній країні світу. Міжнародні стандарти є 

зразками, моделями культури поводження юриста в процесі здійснення 

професійної діяльності. Міжнародне співтовариство юристів (ООН, Рада 

Європи, Європейський союз та ін.) через свої органи виробило документи, що 

містять стандарти професійної діяльності юристів, що покликані стати для них 

орієнтирами, зразками. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародні норми, професійна діяльність, міжнародні організації, єдині 

стандарти, юридична діяльність. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Професійно-правова відповідальність юриста» 

передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 
 

Б
А
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

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. 

4 

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 питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

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 

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 

Студент, 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 
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Для навчальної дисципліни «Професійно-правова відповідальність 

юриста» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 

результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання 

у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і 

потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Професійно-правова відповідальність 

юриста» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік тощо. 

 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

 

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Професійно-правова відповідальність юриста 

 

Освітній ступінь «магістр»                                           Спеціальність 081 «Право» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг  3  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет юридичний 

 

Курс 2   Групи  М-ЮД-821 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

та
 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретико-правові засади 

професійної діяльності юриста 

22 
10 4 4 4 20 

2 Етична культура юриста 22 10 4 4 4 10 

3 Дисциплінарна відповідальність і 

провадження щодо правника 

 

22 

10 4 4 4 10 

4 Міжнародні стандарти професійної 

діяльності та відповідальності 

правника 

 

22 

10 2 2 4 10 

 Разом за рік 90 40 14 14 12 50 

 Форма підсумкового контролю: 

залік 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Професійно-правова відповідальність юриста 

 

             Освітній ступінь «магістр»                                                 Спеціальність 081 Право 

                          

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг  3  кредити ЄКТС (90 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 1   Групи  М-ЮЗ-921-922 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

і

й
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у

ал
ь
н

а 

р
о
б

о
та

 

З
аг

ал

ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

В
сь

о
г

о
 

Л
ек

ц
і

ї С
ем

і

н
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н

я
тт

я 

1 2  4 5 6 7 8 

1 Теоретико-правові засади 

професійної діяльності юриста 

22 
2 2 - - 20 

2 Етична культура юриста 22 2 - 2 - 10 

3 Дисциплінарна відповідальність і 

провадження щодо правника 

 

22 

2 2 - - 10 

4 Міжнародні стандарти професійної 

діяльності та відповідальності 

правника 

 

22 

2 - - 2 10 

 Разом за рік 90 8 4 2 2 80 

 Форма підсумкового контролю 

залік 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Професійно-правова відповідальність юриста 

 
       Освітній ступінь магістр                                                     Спеціальність 081 Право 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

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

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.  

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. Загальна декларація прав людини 

від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник України. 2008. № 93.  

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

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

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 

липня 2012 року. URL : http://www.rada.gov.ua. (дата звернення 16.08.2018 р.) 

5. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12.  

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.  

7. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02 червня 2016 

року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.  

8. Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21 грудня 2016 

року. Голос України від 04.01.2017. № 1. 

9. Про нотаріат : Закон України від 02 вересня 1993 року. Відомості 

Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.  

10. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів. Затверджений 

Всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 р. URL: 

https://www.gp.gov.ua/ua/vskonpp17.html?_m=publications&_t=rec&id=207089 

(дата звернення 16.08.2018 р.). 

11. Правила адвокатської етики. Затверджені Звітно-виборним з’їздом 

адвокатів України 2017 року «09» червня 2017 року. URL: 

http://kdkako.com.ua/pravila-advokatskoi-etiki/ (дата звернення 16.08.2018 р.). 

12. Кодекс суддівської етики. Затверджений ХІ з’їздом суддів України 

22 лютого 2013 р. URL: https://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki(1).pdf 

(дата звернення 16.08.2018 р.). 

13. Етичний кодекс членів юридичної клініки. URL: 

http://jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika/yk_dok_kod.php (дата звернення 

16.08.2018 р.). 

http://www.rada.gov.ua/
https://www.gp.gov.ua/ua/vskonpp17.html?_m=publications&_t=rec&id=207089
http://kdkako.com.ua/pravila-advokatskoi-etiki/
https://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki(1).pdf
http://jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika/yk_dok_kod.php
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Підручники: 

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

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

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. 

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.  

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. 

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. 

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.  

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.  

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

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. 1 

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

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

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

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

4. Лозовой В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста. НЮАУ 

ім. Я. Мудрого. Х. : Право, 2004. 176 с.  

5. Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підруч. пер. з рос. Х.: Еспада. 

2008. 400 с.  

 

Монографії та інші наукові видання: 

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.  

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

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

3. Органи державної влади України : монографія за ред. В. Ф. Погорілка. 

К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. 592 с.  

4. Правові основи формування та функціонування органів державної 

влади у контексті євроінтеграції : монографія. Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян, О. 
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П. Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. Х. : Право, 2010. 

384 с.  

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.  

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

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

 

Інші джерела: 

 

1. Билиця І.О. Професійна етика прокурора: Дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.10. Нац. ун-т «Одеська юрид. акад.». Одеса, 2014. 224 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. 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. Голобутовський Р. З Суддя як суб’єкт дисциплінарного провадження: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 Нац. авіаційний ун-т. Київ, 2012. 

20 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. Єдаменко І.В. Адміністративно-правові засади функціонування 

суддівського самоврядування в Україні: автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. 

юpид. наук. 12.00.17. Дніпропетровськ, 2016. 20 с. 5.8.  

8. Коваленко Т.С. Дисциплінарна відповідальність адвокатів: Дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.10. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ., 2010. 223 с.  

9. Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в 

Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т «Одеська юрид. акад.». 

Одеса, 2013. 223 с.  

10. 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. 

11. Кохан В.П. Дисциплінарна відповідальність суддів у трудовому праві: 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2011. 

203 с.  

12. 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.   

13. Новак О. Д. Адміністративно-правові засади дисциплінарної 

відповідальності державних службовців в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.07. Харків, 2014. 19 с.  
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14. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів: Дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.07. Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2003. 

204 с. 

15. Полівчук Д.П. Дисциплінарне провадження в органах внутрішніх 

справ. автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юpид. наук. 12.00.17. 

Дніпропетровськ, 2011. 20 с.  

16. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: 

Контроль за якістю правової допомоги: [Країни Європи] Адвокат. 1999. № 3. 

С. 55-57.   

17. Романяк Д.М. Дисциплінарне провадження в діяльності органів 

прокуратури: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. Ірпінь, 2014. 194 с.  

18. Сущенко В. М. Проблеми професійної відповідальності юриста 

(нотатки філософсько-правового аналізу). Українське право. 2005. № 1. С. 163-

172.  

19. Щербина В. І. Питання вдосконалення дисциплінарної 

відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України. Вісник 
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