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Анотація

Підручник підготовлений викладачами кафедри теорії держави і права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно
до навчальної програми з юридичної деонтології для юридичних вищих
навчальних закладів України. У ньому викладається широке коле питань, які
стосуються етапів становлення та розвитку юридичної професії, різних видів
професійної діяльності юристів, чинників, що на неї впливають (юридичної
науки, освіти тощо), правничої етики та інших аспектів професійної культури
юристів. Уперше розглядаються роль юристів у різних правових системах,
джерела правової інформації, особливості письмової та усної юридичної мови,
докладно розкриваються міжнародні та національні стандарти юридичної
професії в їх актуальному стані.  

Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів
юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами юридичної
професії, її ролі у забезпеченні прав людини та утвердженні верховенства
права.
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