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ЗМІСТ  

 

При розробці курсу були використані кращі практики викладання питань 

юридичної професійної етики у США і Європі з метою формування світогляду 

юриста, усвідомлення ним своїх цінностей, ролі і значення юридичної професії 

в суспільстві. Курс заснований на сучасному розумінні сутності понять 

"професія юриста" і "етика правничої професії", що полягає в ціннісно-

орієнтованому підході до професійної діяльності та соціальної місії професії 

юриста. Цей курс також передбачає широке використання міждисциплінарного 

підходу до його вивчення. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 

 

Загальні компетентності (ЗК). 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИКІВ 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код ОК-2 

Семестр 3-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредити / 90 годин  

Форма контролю Екзамен  

Викладач професор кафедри теорії та історії 

держави і права та адміністративного 

права, д.ю.н., доцент Міхайліна Т.В. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

теорія держави та права, усі галузеві 

юридичні дисципліни  

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-2. Етичні стандарти професійної 

діяльності правників викладаються на 

другому році навчання в магістратурі 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів; 

підсумковий контроль – 40 балів. 

Мова викладання:  українська  



ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, в тому числі іноземних. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність усно та письмово спілкуватися іноземною мовою, у тому 

числі у професійній сфері. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК10. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК11. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК12. Здатність організовувати та керувати професійним розвитком осіб та 

груп. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК). 

СК2. Розуміння системи права Європейського Союзу та її співвідношення з 

правовою системою України. 

СК3. Розуміння впливу Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини 

на розвиток правової системи та правозастосування в Україні. 

СК4. Розуміння взаємодії міжнародного права та міжнародних правових 

систем і правової системи України. 

СК5. Поглиблене розуміння методології тлумачення та особливостей 

застосування інститутів публічного,  приватного та кримінального права.  

СК6. Здатність проведення порівняльно-правових досліджень окремих 

інститутів права.   

СК7. Розуміння концептуальних засад реалізації судової влади та 

особливостей здійснення правосуддя в Україні. 

СК8. Здатність застосовувати інструменти позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів. 

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових 

явищ та правозастосовній діяльності. 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва та 

захисту прав та інтересів клієнтів, і підвищувати рівень своєї професійної 

діяльності, включаючи визначення напрямку для підвищення кваліфікації та 

професійного навчання впродовж життя.  

СК12. Розуміння стандартів професійної незалежності та відповідальності 

правника та здатність утверджувати етичні стандарти правничої діяльності.   

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації.  

СК14. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

Результати  навчання (РН). 



ПРН 2. Демонструвати глибоке розуміння сучасної системи цивілізаційних 

цінностей та їх взаємозв’язок з правовими цінностями, принципами та 

професійними етичними стандартами. 

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження. 

ПРН 5. Володіти іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи), 

правильно вживаючи правничу термінологію. 

ПРН 6. Володіти навичками усного та письмового мовлення, 

демонструючи здатність обґрунтовано формувати свої позицію, вміння 

опонувати та наводити переконливі аргументи. 

ПРН 7. Брати продуктивну участь в обговоренні складних правових 

проблем і формувати власний внесок у кінцеві висновки такого обговорення. 

ПРН 9. Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та використовувати 

сучасні технології у наданні правничих послуг. 

ПРН 10. Демонструвати знання основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права у контексті взаємодії 

міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою 

України. 

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

ПРН 15. Демонструвати базові навички з виконання процесуальних 

функцій судді, прокурора, адвоката, правового радника та нотаріуса. 

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проєктів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

 

 


