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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вступ до юридичної професії 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 180 

Аудиторні 84 24 

Модульний контроль 12 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 54 156 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль  «Юридична деонтологія» 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль 20 - 

Самостійна робота 8 52 

Форма семестрового контролю - - 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета - дати студентам основні знання про вимоги до професійних та особистих якостей 

правників, ознайомити зі специфікою правового та соціального регулювання професійної 

діяльності юристів, розкрити систему формування світогляду юриста. 
 

Завдання: 

- ознайомлення студентів з майбутньою професією, історією її виникнення,становлення та 

розвитку;  

- оволодіння основними категоріями юридичної деонтології;  

- дослідження сучасних теоретико-методологічних засад вивчення юридичної діяльності;  

- оволодіння системою знань про види юридичної діяльності; 

 - ознайомлення з основними юридичними професіями та вироблення практичних навичок 

застосування їх на практиці;  

- формування професійного світогляду та правового мислення;  

- сприяння підвищенню рівня професійної культури студентів. 
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Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 
 

Загальні компетентності (ЗК) –  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

 

Робота в Центрі юридичної деонтології 
 

Заняття в Центрі з дисципліни «Юридична деонтологія» проводяться на основі 

раціонального поєднання активних форм і методів навчання з урахуванням майбутньої практичної 

діяльності студентів.  

Зміст заняття включає короткочасне опитування студентів з контрольних питань теми, що 

вивчається, та самостійне, під керівництвом викладача, виконання ними практичного завдання 

згідно запропонованої фабули. 

Під час занять в Центрі з дисципліни «Юридична деонтологія»  кожен студент має бути 

готовим викласти свої міркування з обговорюваних питань і аргументовано відстоювати свою 

позицію, яка  містить аналіз вимог чинного законодавства, науково-методичної літератури, розумну 

критику, вміння поєднувати теоретичний матеріал з практичною діяльністю працівників юридичної 

сфери. 

Обговорення питань теми може відбуватися у різних формах: співбесіди, загальної дискусії, 

вирішення практичних професійних ситуацій. 

Метою занять в Центрі є поглиблення й закріплення теоретичних знань з юридичної 

деонтології, одержаних студентами на лекціях і за підсумками самостійної роботи. Під час їх 

проведення студенти повинні: 

-  на репродуктивному рівні: реалізувати вимоги держави щодо формування у юристів високої 

професійної культури, на основі здобутих теоретичних знань висловлювати свої думки, 

почуття, погляди на різні поставленні проблеми під час вивчення курсу, полемізувати та 

здійснювати пошукову роботу при вирішенні тих чи інших питань дисципліни;  

- на евристичному рівні: готувати наукові повідомлення та реферати, формувати власну точку 

зору в юридичній деонтології;  

- на творчому рівні: формувати власну точку зору і внутрішнє переконання професійного 

світобачення юриста, впроваджувати, на принципі правового почуття, духовний зміст законів 

та інших нормативно правових документів у практику, виділяти в правових та не правових 

явищах внутрішній і зовнішній імператив службового обов’язку. 
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3. Результати навчання за дисципліною 
 

  Студент має знати та розуміти, вміти: 

ПРН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов 

та обставин. 

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

ПРН11. Володіти базовими навичками риторики. 

  

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

Змістовий модуль І. 

Тема 1. Юридична деонтологія як наука 5 2 2   1 

Тема 2. Юридична наука та освіта 5 2 2   1 

Тема 3. Юридична діяльність та професія юриста 8 2 4   2 

Модульний контроль 2      

Разом 20 6 8   4 

Змістовий модуль ІІ. 

Тема 4.Загальна характеристика видів юридичної 

діяльності:  суддівська діяльність 
5 2 2   1 

Тема 5. Загальна характеристика видів юридичної 

діяльності. Прокурорська діяльність 
5 2 2   1 

Тема 6. Загальна характеристика видів юридичної 

діяльності. Адвокатура та адвокатська діяльність в 

Україні 

8 2 4   2 

Модульний контроль 4      

Семестровий контроль 20      

Разом  40 6 8   4 

Усього  60 12 16   8 
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Тематичний план для заочної  форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

Змістовий модуль І. 

Тема 1. Юридична деонтологія як наука 8 1 1   6 

Тема 2. Юридична наука та освіта 6     6 

Тема 3. Юридична діяльність та професія юриста 8 1 1   6 

Разом 22 2 2   18 

Змістовий модуль ІІ. 

Тема 4.Загальна характеристика видів юридичної 

діяльності:  суддівська діяльність 
12 1 1   10 

Тема 5. Загальна характеристика видів юридичної 

діяльності. Прокурорська діяльність 
11 1    10 

Тема 6. Загальна характеристика видів юридичної 

діяльності. Адвокатура та адвокатська діяльність в 

Україні 

15  1   14 

Разом  38 2 2   34 

Усього  60 4 4   52 

 

 

 
5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. 

 

Тема 1. Юридична деонтологія як наука 

Виникнення, становлення та розвиток юридичної деонтології. Поняття та загальна 

характеристика науки "юридична деонтологія". Предмет наукового дослідження Роль юридичної 

деонтології в системі гуманітарних наук. 

 

Тема 2. Юридична наука та освіта     

Поняття   юридичної науки  та її структура та функції.  Зміст та структура юридичної науки. 

Об´єкт та предмет юриспруденції. Методологія юриспруденції.     Система вищої юридичної освіти 

в Україні. Структура юридичної освіти в Україні. 

 

Тема 3. Юридична діяльність та професія юриста 

Поняття та історія становлення професії юриста. Поняття та загальна характеристика 

юридичної практичної діяльності. 

Основні ознаки юридичної практичної діяльності. Принципи, завдання та функції юридичної 

практичної діяльності. 

Змістовний модуль 2. 
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Тема 4.Загальна характеристика видів юридичної діяльності:  суддівська діяльність 

Престижність суддівської діяльності. Нормативно-правові акти, що регулюють суддівську 

діяльність.  

Зміст суддівської діяльності. Вимоги до кандидатів на посаду судді.  

 

 Тема 5. Загальна характеристика видів юридичної діяльності. Прокурорська 

діяльність 

 Поняття та завдання прокурорської діяльності. Нормативно-правове регулювання 

прокурорської діяльності. Основні функції прокуратури. Принципи діяльності прокуратури.  

Формальні вимоги до кандидата на посаду прокурора.  Підстави звільнення з посади 

прокурора та припинення його повноважень.  

 

Тема 6. Загальна характеристика видів юридичної діяльності.  Адвокатура та 

адвокатська діяльність в Україні 

Поняття адвокатури та адвокатської діяльності в Україні. Формальні вимоги до адвоката.  

Зміст та основні види адвокатської діяльності. Нормативно-правова основа адвокатської 

діяльності. Принципи (основні засади) здійснення адвокатської діяльності. Гарантії адвокатської 

діяльності. 

 

 

 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
для денної форми навчання 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

К
іл

ь
к
. 
о

д
и

н
и

ц
ь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
о

 р
о

зр
ах

у
н

к
у
 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  
  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
ви

д
 

К
іл

ь
к
. 
о

д
и

н
и

ц
ь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
о

 р
о

зр
ах

у
н

к
у
 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  
  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
ви

д
 

1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 

2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 4 4 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

4 Робота на семінарських заняттях  10 4 40 4 40 

5 Виконання тестового контролю 10 3 30 3 30 

6 Написання реферату 15 - - 1 15 

7 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 

 Макс. кількість балів за видами поточного контролю   (МВ) - - 107 - 122 

 Разом 229 

 Коефіцієнт 0,436 

 Підсумковий бал 100 
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для заочної форми навчання 

 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 з

а 
о
д

и
н

и
ц

ю
 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

К
іл

ьк
. 
о
д

и
н

и
ц

ь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у
 

М
ак

с.
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іл
ь
к
іс
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б
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ів
 з

а 
ви

д
 

К
іл

ь
к
. 
о
д

и
н

и
ц

ь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
о
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о
зр
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у
н

к
у
 

М
ак

с.
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іл
ь
к
іс
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б
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ів
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а 
ви

д
 

1 Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

2 Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

4 Робота на семінарських заняттях  10 1 10 1 10 

5 Виконання тестового контролю 10 1 10 1 10 

 Макс. кількість балів за видами поточного контролю   (МВ) - - 27 - 27 

 Разом 54 

 Коефіцієнт 1,851 

 Підсумковий бал 100 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 
Завдання, що виносяться на самостійне опрацювання  

1. Оформити зошит першоджерел. 

2. Оформити зошит з основними термінами з дисципліни «Вступ до юридичної професії: Юридична 

деонтологія». 

 
Критерії оцінювання  

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування 

для оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової 

літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння 
використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. 

Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну 
роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для 

розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки 

"5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних висновків за одержаними 

результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має бути 
послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє 

основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з використанням 

різних завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу змістового модуля. 
 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  питання  як  
теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  і  

виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  повне  
розгорнуте,  правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено  2-3   помилки   

при   вирішенні   практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  відповідь  на  

запитання  є  не  повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  порушенням  

логіки  подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, проте не зовсім 

слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька 
завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  юридичного 

поняття. Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  на  
питання є  неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 

 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських 

заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Проміжний контроль. 

Семестровий контроль знань студентів у формі екзамену з дисципліни «Вступ до юридичної 

професії» здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістових модулів: 

«Юридична психологія», «Юридична деонтологія», «Юридична етика», «Ораторське мистецтво». 

 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
1. Поняття та ознаки юридичної деонтології 

2. Передумови виникнення та етапи розвитку юридичної деонтології 

3. Предмет юридичної деонтології 

4. Функції та принципи юридичної деонтології 

5. Співвідношення юридичної деонтології з юридичними та іншими суспільними науками   

6. Поняття та ознаки юридичної науки.  

7. Історичні етапи розвитку юридичної науки.  

8. Система юридичних наук. 

9. Поняття та завдання юридичної освіти.  

10. Поняття та основні ознаки юридичної діяльності  

11. Зміст та види юридичної діяльності  

12. Поняття юридичної професії та її характерні риси 
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13. Юрист як спеціаліст-професіонал своєї  справи 

14. Престиж юридичної професії  

15. Престижність суддівської діяльності  

16. Нормативно-правові акти, що регулюють суддівську діяльність.  

17. Зміст суддівської діяльності  

18. Вимоги до кандидатів на посаду судді  

19. Поняття та завдання прокурорської діяльності  

20. Нормативно-правове регулювання прокурорської діяльності  

21. Основні функції прокуратури. 

22. Принципи діяльності прокуратури. 

23. Формальні вимоги до кандидата на посаду прокурора.  

24. Підстави звільнення з посади прокурора та припинення його повноважень   

25. Поняття адвокатури та адвокатської діяльності в Україні  

26. Формальні вимоги до адвоката.  

27. Зміст та основні види адвокатської діяльності 

28. Нормативно-правова основа адвокатської діяльності  

29. Принципи (основні засади) здійснення адвокатської діяльності  

30. Гарантії адвокатської діяльності  

 

 

 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок  
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за стобальною 

шкалою 
Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 
для денної форми навчання 

Разом: 60  год., із них: лекції – 12 год., семінарські заняття –  16 год., модульний контроль – 4 год., 

самостійна робота –8 год., семестровий контроль – 20 год. 

 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
Модулі 

 (бали) 
Змістовий модуль 1.  

(77 б) 

Змістовий модуль 2.  

(77 б) 

Лекції  
(бали) 

Л1 

(1 б) 

Л2 

(1 б) 

Л3 

(1 б) 

Л4 

(1 б) 

Л5 

(1 б) 

Л6 

(1 б) 

 

Семінарські 

заняття  

(бали) 

 С 1 (11 б) 

С 2  (11 б) 
 

С 3  (11 б) 

С 4 (11 б) 

  С 5 (11 б) 

С 6  (11 б) 
 

С 7  (11 б) 

С 8 (11 б) 

СР (бали) 5 балів 5 балів 
Поточний 
контроль 

(вид, бали) 

  Мкр - 25балів    Мкр- 25 балів 

Підсумковий 

контроль (вид, бали) 
Проміжний контроль 

 100 балів 

 

 

 

для заочної форми навчання 

Разом: 60  год., із них: лекції – 4 год., семінарські заняття –  4 год., 

самостійна робота –52  год. 

 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
Модулі 

 (бали) 
Змістовий модуль 1.  

(27 б) 

Змістовий модуль 2.  

(27 б) 

Лекції  

(бали) 
Л1 

(1 б) 

  Л2 

(1 б) 

   

Семінарські 

заняття  

(бали) 

 С 1 (11 б) 
 

   С 2 (11 б) 
 

 

СР (бали) 5 балів 5 балів 
Поточний 
контроль 

(вид, бали) 

  Виконання 

тестового 

контролю 

(10 б) 

   Виконання 

тестового 

контролю 

(10 б) 
Підсумковий 

контроль (вид, бали) 
Проміжний контроль 

 100 балів 
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8. Рекомендована література:  
 

Базова 

 

1. Гапотій В.Д. Юридична деонтологія: навчальний посібник / В.Д. Гапотій, О.Г. Мінкова. 

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.  146 с.  

2. Кацавець Р. Юридична деонтологія. Навчальний посібник. Алерта. 2016. 126 с. 

3. Лещук Т. Практична етика: посібн. з етики. Львів: Навчальна література, 2014. 179 с. 

4. Лозовой В. О. Петришин О. В. Професійна етика юриста. Харків: Право, 2004. 176 с.  

5. Молдован А.В, Добкіна К.Р., Клюєва Є.М. Юридична деонтологія. Навчальний посібник. К.: 

Алерта, 2016. 224 с. 

6. Молдован А.В, Добкіна К.Р., Клюєва Є.М. Юридична деонтологія. Навчальний посібник. Київ: 

Алерта, 2015.  224 с.  

7. Пендюра М.М., Дручек О.В. Юридична деонтологія : навч. посіб. Ч. 2 / М.М. Пендюра, О.В. 

Дручек. Київ: НАВС, 2014. 156 с. 

8. Петришин О. В., Зінченко О. В. Юридична деонтологія : посіб. для підгот. до заліків та іспитів. 

Харків : Право, 2018. 84 с. 

9. Юридична деонтологія: підручник / за заг. ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2014. 248 с. 

10. Професійна етика юриста : навчально-методичний посібник (у схемах) / за наук. ред. В. С. 

Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 108 с. 

11. Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика: монографія / 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Суми, 2015. 324 с. 

12. Сливка С. С. Юридична деонтологія. Правнича етика. Професійна культура. (3 - тє видання) / 

Сливка С. С. Київ: Атіка, 2012. 225 с. 

13. Тетарчук І.В. Юридична деонтологія. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. Центр 

навчальної літератури. 2018. 158 с. 

14. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів: навчально- методичний 

практикум для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки  

«Правознавство» / А. В. Грубінко; В. М. Кравчук. Тернопіль, 2016. 109 с. 

15. Юридична деонтологія. Від навчання до практики: навч. посіб. / [Л.В. Радовецька, С.П. 

Лясковська, О.О. Тихомиров та ін.]. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 296 с. 

16. Юридична деонтологія. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 

081 – «Право». Луцьк: Луцький НТУ, 2017. 33 с. 

17. Юридична деонтологія: підручник / С. С. Сливка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права та 

психології. - Вид. 6-те. Київ : Атіка. Харків : Право, 2015. 295 с. 

18. Юридична деонтологія: підручник / С.П. Погребняк, О.О. Уварова, Г.О. Христова та ін.; за заг. 

ред.. О.В. Петришина. Харків: Право, 2014. 248 с. 

19. Юридична деонтологія: посіб. для підгот. до заліків та іспитів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. - 83 с. 

20. Ухач В.З. Юридична деонтологія і професійна етика: Навчальний посібник. - Тернопіль: 

Вектор, 2015. 335 с. 

 

 

Допоміжна 

1. Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспір. та 

студ. (м. Одеса, 2 березня 2013 р.) / відп. за вип. д. ю. н., проф. В. М. Дрьомін. Одеса : Фенікс, 

2013. 592 с. 

2. Бочуляк Н.І. Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського 

самоврядування. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-

paper/2019/nov/19878/bochulyak.pdf. 

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19878/bochulyak.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19878/bochulyak.pdf
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3. Доліна Н.О. Український нотаріат: інтеграція в європейську систему: матеріали Всеукр. 

дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. 

Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за 

заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк. Одеса: Фенікс, 2018, с. 76-81. 

4. Європіна Л. Засади прокурорської діяльності: загальна характеристика. Науковий часопис 

Національної академії прокуратури України. 2016. № 3, с.74-85. 

URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/11-2016/evropina.pdf. 

5. Желіховська Ю. В. Історико-правові аспекти становлення, розвитку та модернізації нотаріату 

України. Мала енциклопедія нотаріуса. 2017. №1(91). С. 165-173. 

6. Загороднюк С.В. Професіографічне дослідження професійної діяльності державних 

службовців. Державне будівництво. 2018. № 2. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-

2/doc/3/3_5.pdf 

7. Кагановська Т.Є. Нові правові стандарти юридичної освіти в Україні. Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 25, 2018. С. 6-8. 

8. Князева Н. В. Принципи професійної діяльності адвоката в Україні // Форум права: електрон. 

наук. фахове вид. 2017. № 3. С. 78–83. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2017_3_15.pdf 

9. Лапкін А. В. Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 

Конституції України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 213–218. URL: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_33.pdf. 

10. Лисаченко Є. І. Міжнародні стандарти підтримання прокурором публічного обвинувачення в 

суді. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 162-169. 

11. Літавськи Т. Реформування органів прокуратури: судова практика поновлення прав прокурорів 

// Юридична газета. 24 листопада 2020. № 22 (728) URL: https://yur-gazeta.com/dumka-

eksperta/reformuvannya-organiv-prokuraturi-sudova-praktika-ponovlennya-prav-prokuroriv.html. 

12. Макушев П. В. Щодо створення державної концепції в сфері реформування державної 

виконавчої служби. Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 1–2 квітня 2017 року). 

Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2017. С. 97–99. 

13. Міжнародні стандарти незалежності суддів: Збірник документів. Київ: Поліграф-Експрес, 2008. 

184 с. 

14. Мірінович У.А. Поняття та класифікація принципів здійснення правосуддя.  URL:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dVOlcqK-BBcJ:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN

%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Nzlubp_2011_6_49.pdf+&c

d=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d. 

15. Мурзіна О.А. Формування ціннісних орієнтацій в системі вищої освіти. Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 1 (98). С. 67-72. 

16. Нотаріуси ЄС обговорили актуальні загрози для професії. Нотаріат України. 2017. № 1-2 (25). 

URL: http://npu.in.ua/uploads/files/user_2147483647/Docs/journal/NU-23-05-17- WEB.pdf 

17. Орищенко I. B. Щодо принципів організаціϊ та діяльності прокуратури Украϊни /I. B. Орищенко 

// Форум права. 2012. № 1, с. 691–696. URL:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-

1/12oivdpu.pd. 

18. Парламентська етика в Україні. Реалії, потреби, перспективи. За матеріалами дослідження 

Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння та Інституту соціальних технологій 

«Соціополіс» / за заг. ред. Ірини Суслової, Філіпа Флурі, Валентина Бадрака. 2017 рік. Женева – 
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