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Вступ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Юридична деонтологія»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра
спеціальності 081 «Право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є юридична діяльність як
різновид соціальної діяльності, що здійснюється юристами-фахівцями для отримання
правового результату, задоволення законних потреб та інтересів соціальних суб’єктів
відповідно до вимог права.
Міждисциплінарні зв’язки: визначаються тим, що у структурно-логічній
схемі викладання правових навчальних дисциплін навчальна дисципліна
«Юридична деонтологія» розташовується після навчальної дисципліни «Теорія
держави і права» та навчальної практики «Вступ до фаху (університетська
освіта)» і взаємопов’язана з ними, а також являється методологічними засадами
вивчення правових навчальних дисциплін у подальшому процесі навчання.
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль І «Науково-методологічні засади юридичної діяльності» – включає в
себе теми, які містять навчальний матеріал щодо поняття, предмету та методу
юридичної деонтології, загальної характеристики юридичної діяльності та її
окремих видів: освітньої, наукової та практичної.
Модуль ІІ «Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності» –
містить матеріал щодо засад правової, політичної, етичної, естетичної,
інформаційної, економічної та екологічної професійної культури юриста.
Мета і завдання навчальної дисципліни.
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» є
розкриття соціально-нормативного змісту професійної діяльності юриста, її
принципів, особливостей та ролі в житті суспільства і держави; характеристика
минулого професійної діяльності юриста, сьогодення і тенденцій подальшого
розвитку. Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечити формування
ціннісних орієнтацій студента, світоглядного розуміння цілісної системи вимог,
які пред’являються до юриста в цивілізованому суспільстві, що прагне до
побудови демократичної правової держави.
1.2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Юридична
деонтологія» є завдання, що визначаються її специфічним значенням у процесі
підготовки фахівців юридичних напрямів підготовки. Відтак, основні завдання
навчальної дисципліни полягають у вивченні науково-методологічних засад
юридичної діяльності, а також основ правової, політичної, етичної, естетичної,
інформаційної, економічної та екологічної професійної культури, тому що
модель сучасного юриста містить у собі не тільки професіоналізм як якісну
характеристику фахівця в галузі юриспруденції, але й ряд особистісних
властивостей, що характеризують юриста як високоморальну, висококультурну,
духовну особистість, що володіє загальнокомунікативними та іншими
якостями.
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: деонтологічні вимоги щодо юридичної професії; принципи юридичної
деонтології; особливості юридичної деонтології як юридичної науки; зміст
вищої юридичної освіти, історію та основні тенденції розвитку; зміст,
принципи та організацію навчального процесу у вищому юридичному
навчальному закладі; види навчальних занять, форми контролю знань
студентів; соціальні функції, права та обов’язки студентів; поняття, функції та
особливості професії юриста;
основні юридичні спеціальності; міжнародні
стандарти професійної юридичної діяльності; поняття, класифікацію, історію
розвитку і сучасний стан юридичних наук; зміст і види юридичної практики;
вимоги і значення професійної етики при виконанні юристами своїх посадових
функцій; основи правової, політичної, етичної, естетичної, інформаційної,
економічної та екологічної професійної культури юриста.
вміти: самостійно працювати з джерелами та монографічною, навчальною,
періодичною та іншою літературою; орієнтуватися в системі юридичних наук,
правової практики, юридичної освіти; вести політико-правові, ділові та наукові
дискусії; правильно застосовувати свої знання в юридичній практиці; завжди з
високим розумінням відстоювати права, честь і гідність людей; вести дискусії
на належному рівні; застосовувати у своїй діяльності основні правила правової,
політичної, етичної, естетичної, інформаційної, економічної та екологічної
професійної культури юриста.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 креди ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль І. Науково-методологічні засади юридичної діяльності
Тема 1. Поняття, предмет та метод юридичної деонтології.
Виникнення деонтології як науки. Передумови виникнення юридичної
деонтології. Етапи розвитку юридичної деонтології.
Поняття та загальна характеристика юридичної деонтології як науки.
Предмет юридичної деонтології. Метод юридичної деонтології. Функції та
принципи юридичної деонтології.
Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. Мета та завдання
юридичної деонтології як навчальної дисципліни. Структура та джерела курсу
«Юридична деонтологія».
Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності.
Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. Поняття та зміст
юридичної діяльності. Види юридичної діяльності.
Система юридичної діяльності. Суб’єкти, об’єкти та засоби юридичної
діяльності. Форми юридичної діяльності. Освітня, наукова та практична
юридична діяльність. Методи здійснення юридичної діяльності. Функції
юридичної діяльності.
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Поняття та ознаки професії «юрист». Місце і соціальне призначення
юридичної професії у суспільстві та державі. Сфери професійної діяльності
юриста. Кадрова політика держави щодо професійної діяльності юриста.
Тема 3.Освітня юридична діяльність.
Загальні засади освіти в Україні. Поняття, види і форми юридичної
освіти. Шляхи удосконалення юридичної освіти. Правова освіта населення.
Система стандартів вищої освіти. Державний стандарт вищої освіти.
Галузевий державний стандарт вищої юридичної освіти. Освітньокваліфікаційна характеристика випускника. Освітньо-професійна програма
підготовки. Засоби діагностики якості вищої освіти. Стандарт вищої юридичної
освіти вищих навчальних закладів.
Завдання, права та обов’язки вищих навчальних закладів юридичної
освіти в Україні. Порядок створення, реорганізації та ліквідації вищих
навчальних закладів юридичної освіти. Ліцензування та акредитація вищих
навчальних закладів юридичної освіти. Правовий статус вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Структура вищого навчального закладу юридичної освіти. Управління
вищим навчальним закладом юридичної освіти. Учасники навчально-виховного
процесу вищих навчальних закладів юридичної освіти. Права та обов’язки
педагогічних та науково-педагогічних працівників. Права та обов’язки
студентів. Студентське самоврядування.
Тема 4. Наукова юридична діяльність.
Поняття та предмет юридичної науки. Функції юридичної науки.
Методологія юридичної науки. Види та зміст методів юридичної науки.
Загальні методи мислення. Філософські та загальнонаукові методи. Конкретнонаукові та спеціально-наукові методи юридичної науки.
Види наукових юридичних дисциплін. Теоретичні та історичні юридичні
науки. Галузеві юридичні науки. Спеціальні юридичні науки. Проблеми та
перспективи розвитку юридичної науки.
Науково-дослідна діяльність у сфері юридичної науки. Магістратура.
Аспірантура (ад’юнктура). Докторантура. Наукові юридичні спеціальності.
Наукові юридичні установи в Україні.
Тема 5. Практична юридична діяльність.
Поняття та принципи практичної юридичної діяльності. Функції
практичної юридичної діяльності. Ознаки практичної юридичної діяльності.
Професіоналізм, незалежність, компетентність практичної юридичної
діяльності. Повага та не порушення прав, свобод і законних інтересів суб’єктів
суспільних
відносин.
Конфліктність,
інформативність,
гласність і
конфіденційність практичної юридичної діяльності.
Поняття та ознаки юридичної практики. Види юридичної практики. Зміст,
структура і функції юридичної практики.
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Поняття та види юридичного процесу. Юридична справа і її вирішення.
Види процесуальних актів.
Тема 6. Суб’єкти практичної юридичної діяльності.
Основні вимоги та умови набуття права на здійснення практичної
юридичної діяльності. Права та обов’язки суб’єктів практичної юридичної
діяльності. Дисциплінарна відповідальність суб’єктів практичної юридичної
діяльності. Вища рада юстиції України як контрольно-наглядовий орган у сфері
дисциплінарної відповідальності суб’єктів практичної юридичної діяльності.
Гарантії забезпечення статусу суб’єктів практичної юридичної діяльності.
Тема 7.Види
практичної
юридичної
діяльності:
загальна
характеристика.
Основні види юридичної практики. Судова практика. Прокурорська
практика. Адвокатська практика. Нотаріальна практика. Слідча практика.
Оперативно-розшукова практика. Практика органів дізнання. Практика
державної кримінально-виконавчої служби. Практика державної виконавчої
служби. Практика органів реєстрації актів громадянського стану. Практика
юридичної служби органів державної влади та місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ, організацій. Приватна юридична практика.
Модуль ІІ. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності
Тема 8. Правова та політична культура юриста.
Поняття та зміст правової культури юриста. Структура та функції
правової культури юриста. Співвідношення правової культури юриста та
правової культури суспільства.
Правове мислення юриста. Форми правового мислення юриста. Правове
судження. Правовий умовивід. Правове поняття. Якості правового мислення
юриста. Деформації правової культури юриста та шляхи їх подолання.
Поняття та зміст політичної культури юриста. Структура та функції
політичної культури юриста. Рівні політичної культури юриста. Принцип
політичного нейтралітету як складова політичної культури юриста.
Тема 9. Психологічна, етична та естетична культура юриста.
Поняття та зміст психологічної культури юриста. Структура
психологічної культури юриста. Рівні психологічної культури юриста.
Психічний склад особи юриста. Система психічних властивостей особи юриста.
Психологія ділового спілкування юриста. Види конфлікту. Стилі вирішення
конфлікту.
Поняття та зміст етичної культури юриста. Структура етичної культури
юриста. Рівні етичної культури юриста. Професійна етика юриста. Професійний
обов’язок юриста. Присяга у сфері юридичної діяльності. Деформації етичної
культури юриста та шляхи їх подолання.
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Поняття та зміст естетичної культури юриста. Структура естетичної
культури юриста. Рівні естетичної культури юриста. Службовий етикет юриста.
Традиції і ритуали у сфері юридичної діяльності. Державна і професійноправова символіка. Естетичні засади оформлення юридичних документів.
Тема 10. Інформаційна, економічна та екологічна культура юриста.
Поняття та зміст інформаційної культури юриста. Структура
інформаційної культури юриста. Правова інформатика. Правова інформатизація
суспільства.
Поняття та зміст економічної культури юриста. Структура економічної
культури юриста. Економічні права у суспільстві. Економічні знання юриста.
Участь юриста у здійсненні економічної політики держави.
Поняття та зміст екологічної культури юриста. Структура екологічної
культури юриста. Екологічна безпека у суспільстві. Нормативи екологічної
безпеки. Екологічні права та обов’язки у суспільстві.
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основні нормативно-правові акти:
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28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. –
Ст. 2589.
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання
Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і
включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи поточного та
підсумкового контролю є робота студентів на семінарських (практичних)
заняттях та виконаних індивідуальних (домашніх) завдань. Поточний контроль
здійснюється при проведенні семінарських (практичних) та індивідуальних
занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу
дисципліни.
Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи
контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених
планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з
теми заняття, письмове складання студентами тестів. Контроль також
здійснюється при розв’язуванні окремими студентами біля дошки та «малими
групами» комплексу практичних задач і проблемних ситуацій.
Поточний
контроль, який застосовується під час індивідуальноконсультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній
або письмовій формі. Такий контроль застосовується по відношенню до тих
студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин. Поточний
контроль виконання студентами індивідуальних (домашніх) завдань
здійснюється за допомогою перевірки викладачем результатів розв’язання
ситуаційних завдань.
Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі ПМК
(заліку).
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5.Засоби діагностики успішності навчання.
Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається із суми
балів за результатами поточного контролю знань. Загальна сума набраних балів
протягом семестру за поточну успішність максимально складає 100. Академічні
успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що
використовується в ПУЕТ, з обов’язковим переведенням оцінок до
національної шкали та шкали ECTS.
Оцінка «відмінно» (90-100 балів) передбачає, що студент виявляє особливі
творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті
знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо
аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.
Оцінка «дуже добре» (82-89 балів) передбачає, що студент вільно володіє
вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує
вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені
помилки, кількість яких незначна.
Оцінка «добре» (74-81 бал) передбачає, що студент вміє зіставляти,
узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача й
самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність;
виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для
підтвердження думок.
Оцінка «задовільно» (64-73 бали) передбачає, що студент відтворює значну
частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних
положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал,
виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
Оцінка «достатньо» (60-63 бали) передбачає, що студент володіє навчальним
матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на
репродуктивному рівні.
Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання семестрового
контролю» (35-59 балів) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
Оцінка «незадовільно» з обов’язковим вивченням залікового кредиту» (1-34
бали) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні елементарного
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.
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