
Шановні студенти ! 

ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 3 ВАМ НЕОБХІДНО: 

1. Опрацювати питання, які  винесені на семінарське заняття в залежності від 

обраного вами рівня: 

для задовільного рівня достатньо просто відповіді на будь-яке з питань 

викладених в плані семінарського заняття; 

для достатнього та високого рівня вам необхідно: 

- виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати дослідницьку 

роботу (див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1); 

- створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи титульного та 

останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано 

ознайомитися з вимогами до створення презентації за посиланням 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12 

 

Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

Реферат/Презентація 

до семінарське заняття № ___ 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

на тему: «_________________________________» 

виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

охайності в оформленні. Виконані завдання в форматі .doc (ворд) та pptx надсилайте 

на перевірку на пошту: 

Shiuanoksana2020@gmail.com 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Тема: Система юридичної діяльності 

Мета заняття: 

навчальна: закріпити теоретичні знання з приводу визначення поняття 

«юридична діяльність» її зміст види та ознаки. 

виховна: сприяти формуванню правових знань, правової культури та правової 

свідомості студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

План 

1. Зміст юридичної діяльності: суб’єкти, учасники, об’єкти, юридичні дії та 

операції. 

2. Засоби та способи здійснення юридичної діяльності. 

3. Складові системи юридичної діяльності: зміст і форма. 

4. Форми юридичної діяльності. 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
mailto:Shiuanoksana2020@gmail.com


Шановні студенти,  для кращого розуміння, засвоєння  матеріалу 

рекомендую переглянути аудіолекцію за цією темою за наступними 

посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=t_mgT5R0On8 – щодо міжнародних стандартів 

юридичної діяльності. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOujBhm1DpQ – щодо організаційно-правових 

аспектів діяльності юриста 

Реферати: 

1.  Форми здійснення юридичної діяльності. 

2. Суб'єкти юридичної діяльності 

3. Об'єкти юридичної діяльності 

4.   Функції юридичної діяльності. 

5.  Міжнародні стандарти юридичної діяльності. 

Творче завдання (виконується за бажанням – для підвищення оцінки, для 

самоосвіти): 

 Як я розумію процедуру здійснення юридичної діяльності. 

 Етикет юриста при здійсненні юридичної діяльності. 

Література: 

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141.// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Правознавство. За ред. В.В. Копєйчикова.- К.; Юрінком Інтер, 2019 р. 

3. Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д.: Навч.посіб. - К.: 

Знання, 2019. 

4. Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д //  

https://pidru4niki.com/18060203/pravo/sistema_yuridichnoyi_diyalnosti 

5. Юридична деонтологія . Бризгалов І. В. // 

http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3624-2010-01-30-22-31-45.html 

 

Методичні рекомендації 

   При опрацюванні питання №1 студентам рекомендовано пригадати, що 

відповідно до існуючих науково-теоретичних надбань, юридичну діяльність як 

різновид соціальної діяльності уявляється можливим розкрити крізь призму цілісної 

сукупності складових компонентів, які висвітлюють порядок та умови здійснення 

юридичної діяльності, способи зовнішнього прояву та фіксації її результатів тощо. 

Таким чином, це такий системний аналіз даного правового явища, який проводиться з 

метою визначення різноманітних факторів здійснення юридичної діяльності, без 

наявності яких втрачається цілісність сприйняття явища як певної системи. Крім 

того, такий підхід дозволяє розглянути юридичну діяльність не тільки як процес, але 

й як сукупність складових елементів статичного походження у єдності із 

динамічними. 

   Щодо другого питання, студенти повинні пригадати, що суб´єкти 

юридичної діяльності - це професійні юристи, їх об´єднання та установи, які 

можуть бути державного та недержавного походження. В реальному житті - це 

https://www.youtube.com/watch?v=t_mgT5R0On8
https://www.youtube.com/watch?v=yOujBhm1DpQ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3624-2010-01-30-22-31-45.html


спеціалісти певного профілю, які володіють відповідними знаннями, досвідом, 

наділені компетенцією приймати рішення або давати поради, мають певні навички 

та вміння юридичної роботи. 

    При опрацювання питання №3 студентам рекомендовано пригадати, що 

об´єкти юридичної діяльності - це явища, процеси та предмети оточуючого світу, 

по відношенню до яких здійснюється правовий вплив. Серед об´єктів слід виділити 

загальний та безпосередній. До загального відносять відповідність норм права 

існуючих суспільних відносин, а до безпосереднього дії суб´єктів права, їх 

правовий статус, правові свідомість та культуру, правові документи, процеси, 

стани тощо. 

     Четверте питання «Функції юридичної діяльності» - студентів варто 

орієнтувати, що традиційним є поділ функцій на загально-соціальні та спеціально-

юридичні, з метою виявлення більш значущих, цілеспрямованих та відносно-

значущих, побічних напрямів впливу. Нами вже було відзначено, що юридична 

діяльність має багатоаспектний характер тому, що здійснюється у різноманітних 

сферах людської діяльності, відносно до регулятивних можливостей права, а у 

зв´язку з цим залишає певні "сліди свого перебування". Це і буде загальний вплив 

на економічні, політичні, культурні, ідеологічні, організаційно-управлінські 

відносини, на підставі якого, ми виділяємо відповідні функції. Але є такі напрями 

впливу на суспільні відносини, в яких розкривається основний зміст юридичної 

діяльності та відбувається досягнення наміченого правового результату. Тому дані 

напрями впливу називаються спеціально-юридичними функціями, серед яких, 

відповідно до аналогічних функцій права, виділяють регулятивну та охоронну. На 

більш конкретному рівні, виходячи з завдань, що вирішуються у процесі 

юридичної практики, спеціально-юридичні функції можуть бути поділені на 

підфункції або функціональні компоненти, які тісно пов´язані з регулятивною та 

охоронною функціями, співвідносяться з ними, як частка і ціле. Серед таких 

підфункцій можна виділити уповноважуючу, превентивну, виховну, дослідницьку, 

розслідувальну, судову, захисну, правовідновлюючу, пошукову, індивідуально-

організаційну, реєстраційно-засвідчувальну. Кожна з них є лише напрямом 

функціонування та наповнюється змістовно практичними діями у межах 

конкретної юридичної спеціальності. 

     При опрацюванні питання № 5 студентам рекомендовано пригадати, що 

Міжнародне співтовариство юристів розробило міжнародні стандарти професійної 

діяльності юриста, що містяться в таких документах: „Мінімальні стандартні 

правила поведінки з ув'язненими", прийняті на першому конгресі ООН з 

попередження злочинності та поведінки з правопорушниками (1955), „Кодекс 

поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку" (1979), „Основні 

принципи, що стосуються незалежності судових органів" (1985) „Декларація 

основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою" (1985), 

„Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних націй, що стосуються 

здійснення правосуддя по відношенню до неповнолітніх" („Пекінські правила") 

(1985), „Деонтологічний кодекс (Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності 

адвокатів Європейського співтовариства)" (1988), „Стандарти незалежності 



юридичної професії Міжнародної асоціації юристів" (1990), „Основні положення 

про роль адвокатів", прийняті на VIII конгресі ООН (1990) тощо. 

   Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста - це загальні 

деонтологічні вимоги (норми і принципи), що ставляться до юриста — судді, 

адвоката й інших фахівців у галузі права, незалежно від державних кордонів 

їхньої професійної діяльності з метою гуманізації суспільних відносин, 

утвердження законності та правопорядку в кожній країні світу. 

   Деонтологічні норми і принципи, визнані як міжнародні стандарти, 

гарантують належне виконання юристами їхніх функцій, що створює необхідні 

умови для життєдіяльності суспільства. 

    Зрозуміло, що кожна країна має свої традиції і специфіку в галузі 

діяльності працівників юридичної праці, зумовлені національним судоустроєм, 

структурою державної влади й управління, законодавством. Однак є загальні 

вихідні положення, що мають або повинні мати однакову силу в державах з 

гуманістичною і демократичною спрямованістю розвитку Вихідні положення, що 

стали загальними правилами міжнаціональної діяльності (а не тільки 

національними правилами),-це міжнародні стандарти професійної діяльності 

юриста. Багато з них прийняті в Європейському співтоваристві і є обов'язковими 

для всіх країн-учасниць при перегляді національних деонтологічних норм із метою 

їхньої гармонізації і подальшого розвитку. 

 

 

Додаток 1 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами 

основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної 

літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні 

висновки. 

Структура реферату: 

• титульна сторінка; 

• зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми); 

• вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми); 

• основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних 

питань); 

• висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного 

• матеріалу); 

• список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному 

• порядку, якщо при виконанні реферату використовувалися нормативні 

документи їх 

• необхідно розміщувати на початку списку); 

• додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, схеми 

тощо). 

Вимоги до оформлення реферату. 



Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального 

обсягу роботи не входять додатки та список використаних джерел. 

Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних 

норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, 

що використовувалися при підготовці реферату. Посилання на літературне 

джерело ставиться у квадратних дужках вказується його порядковий номер у 

списку літератури та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, 

наприклад [8, с. 179]. 

Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних 

аркушах формату А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New 

Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”;  міжрядковий інтервал 

“Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє 

поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у 

всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно 

відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині 

рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, 

без підкреслень. Заголовки розділів слід починати з належного відступу. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки 

позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер 

сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід 

нумерувати також арабськими цифрами. Ілюстративний матеріал – малюнки, 

графіки, схеми тощо слід розміщувати в додатках. На кожний ілюстративний 

матеріал мають бути посилання в тексті. 

Викладач                                                                                      О.М.Шиян. 


