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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування у студентів цілісної системи знань про предмет та основні категорії етичної 

теорії, основні принципи і норми професійної етики правничої професії; набуття 
майбутніми фахівцями умінь з етичної комунікації у фаховій діяльності, її використання 

у роботі; сформування навичок реалізації професійної етики на практиці; розкриття 

сутності етичних проблем роботи правника з різними категоріями клієнтів і колегами. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 10 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота 

60 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекційні та практичні заняття в аудиторії з використанням інформаційних технологій, 

самостійна робота із джерелами, основною та додатковою навчально-методичною 

літературою позааудиторними заняттями. 

Методи навчання – викладення наукового і навчального мультимедійного матеріалу з 

основних розділів, тем навчальної дисципліни на лекційних заняттях в аудиторії; 

закріплення, систематизація та узагальнення теоретичних знань, що були отримані 

студентами під час лекційних занять, позааудиторного опрацювання рекомендованих 

джерел інформації та представлення результатів самостійної роботи в письмовій формі 
(навчальне (практичне) завдання, реферат (есе) за заданою проблематикою), на 

семінарських/практичних заняттях та передсемінарських індивідуальних консультаціях; 

під час проведення інтелектуальних ігор, диспутів, дебатів. 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекцій; обговорення теоретичних питань на 

практичних заняттях; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної 

роботи; написання і захист наукових рефератів з визначеної проблеми; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність широких знань з юридичної деонтології, юридичної психології, філософії 

права, соціології права 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти  
студент 

Програмні результати  
навчання 

Загальні компетентності 

• здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу (ЗК-1); 

 

• здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК-4); 

 

 

• здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК-8); 

 

• оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, 

і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 

регулювання (РН-1); 

• інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності (РН 

17); 

• обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 
опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 

аргументи (ПРН 6); 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

• здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів (СК-8); 

• здатність розвивати та утверджувати етичні 

стандарти правничої діяльності, стандарти професійної 

незалежності та відповідальності правника (СК-12); 

 

• здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері 

права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 
оптимальних рішень з належною аргументацією (СК-

13). 

 

• дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання (РН 7); 

 

• співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними 

етичними стандартами (РН-2); 

 

• мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів 
правозастосування (ПРН 15); 

 

• дотримуватися меж належної та прийнятної поведінки, 

професійних ідеалів і моральних обов’язків, а також прав 

людини і основних свобод; 

• знати загальні етичні вимоги правничої професії та 

викликати глибоку повагу до неї, підтримувати її авторитет; 

• розуміти належність до правничої професії, що є важливою 

умовою формування своєрідного професійного світогляду, 

психології та особливостей поведінки; 

• усвідомлювати зміст професійного боргу юриста та 
значимість майбутньої професії, постійно розвивати правові, 

моральні і психологічні якості, необхідні для здійснення 

правничої діяльності. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Загальна теорія етики як системи цінностей 

Тема 1. Етика як 

філософська наука. Історія 

розвитку етичних вчень. 

Відвідування лекції; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Тема 2. Категоріальний 

апарат сучасної етики та 

його практичне значення. 

Обговорення теоретичного питання на 

практичному занятті; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Тема 3. Професійна етика: 

сутність, завдання, історія 

виникнення та розвитку. 

Обговорення теоретичного питання на 

практичному занятті; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Тема 4. Професійна етика: 

сутність, основні 

принципи та категорії. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 
передбачених планом самостійної роботи 

 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 5. Діловий 
(службовий) етикет. 

Відвідування лекції; обговорення 
теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної роботи 

 

Тема 6. Актуальні 

морально-правові 

проблеми сучасного 

суспільства. 

Обговорення теоретичного питання на 

практичному занятті; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Модуль 2. Етичні стандарти правничої діяльності 

Тема 7. Юридична етика 

як вид професійної етики. 

Відвідування лекції; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Тема 8. Нормативно-

правова основа етичних 

засад професійної 

діяльності. 

Обговорення теоретичного питання на 

практичному занятті; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Тема 9. Загальні етичні 
вимоги до адвоката. 

Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Тема 10. Загальні етичні 

вимоги до нотаріуса. 

Обговорення теоретичного питання на 

практичному занятті; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Тема 11. Загальні етичні 

вимоги до судді. 

Обговорення теоретичного питання на 

практичному занятті; тестування; виконання 

завдань, передбачених планом самостійної 

роботи 

 

Тема 12. Деформації 

професійної свідомості 

представника правничої 
професії. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на практичному 

занятті; тестування; виконання завдань, 
передбачених планом самостійної роботи; 

поточна модульна робота 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Професійна етика юриста : завдання для аудиторного тестування студентів заочної форми навчання / Я. Л. Волошина 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/.  

• Професійна етика юриста : Дистанційний курс з дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://el.puet.edu.ua/.  
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita. 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): обговорення теоретичного питання на практичному занятті (3 бали); 
виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи (2 бали); поточна модульна робота 

(23 бали) 

50 

Модуль 2 (теми 7-12): обговорення теоретичного питання на практичному занятті (3 бали); 

виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи (2 бали); поточна модульна робота 

(23 бали) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


