
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВБ4 

2. Назва: Етичні стандарти правничої діяльності 

3. Тип: вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Матвійчук А. В., д.філос.н., проф., професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін 

Мельничук Ю. І. к. філос.н., доцент, доцент кафедри правових природоохоронних дисциплін 

9. Результати навчання: проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та 

інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження; здійснювати 

презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової 

інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки; обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи; дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності; інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування 

у різних сферах професійної діяльності. 

10. Форми організації занять: лекції; практичні завдання; самостійна робота; ситуаційні завдання, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Філософія права, сучасні 

цінності інтеграції та міжнародної співдружності. 

12. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Організаційно-правові засади протидії корпції . 

13. Зміст курсу: Етика як наука про мораль. Етичні цінності та категорії. Етична сторона 

спілкування. Юридична етика як вид професійної етики. Актуальні проблеми етики. Стандарти 

професійної діяльності правника. Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів. Національні 

стандарти правничої діяльності. Етичні аспекти діяльності адвокатів. Етичні засади здійснення 

правосуддя. Професійні стандарти прокурорів. Етичні стандарти слідчих та інших правничих 

професій. Деформації моральної і професійної (правової) свідомості у працівників юридичних 

професій. 

14. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Т. Гриценко, С. Гриценко, Т. Іщенко, Т. Мельничук, Н. Чуприк, Л. Анохіна Етика ділового 

спілкування. К. Центр навчальної літератури. 2019. 344с. 

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

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

3. Р. Кацавець Професійна етика юриста : навчальний посібник. Алерта. 2017. 148с. 

4. А. В. Матвійчук, О. В. Матвійчук Громадянське суспільство та деонтологічний дискурс. Сучасне 

державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія / за заг. ред. проф. Ю. 

Л. Бошицького, Київський університет права НАН України. Київ: Талком, 2020. С. 195–217. 

5. Додаткова література до тем: етичні кодекси, закони, рекомендації. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. Поточний контроль (60 балів): тестування, 

опитування.  

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри                          к.філос.н., доцент,  доцент кафедри Мельничук Ю.І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВБ4 

2. Title: Ethical standards of legal activity 

3. Type: Required. 

4. Level of higher education: II (master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when studying discipline: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position:  

Andrii Matviichuk, Doktor of Philosophical Sciences, Professor, Рrofessor, professor of Constitutional Law 

and branch disciplines. 

Julia Melnychuk, Candidate of Philosophical Sciences (PhD), Professor 

9. Learning outcomes: collect, integrated analysis and generalization of materials from various sources, 

including scientific and professional literature, databases, digital, statistical, test and others, and check them 

for authenticity using modern research methods; to present his research on a legal topic, using primary 

sources and techniques of legal interpretation of complex complex problems arising from this study, to argue 

the conclusions; reasonably formulate their legal position, be able to oppose, evaluate evidence and provide 

convincing arguments; discuss complex legal problems, propose and justify options for their solution; assess 

the reliability of information and reliability of sources, effectively process and use information for research 

and practical activities; integrate the necessary knowledge and solve complex problems of law enforcement 

in various areas of professional activity. 

10. Forms of organization of classes: lectures; practical tasks; individual work; situational tasks, control 

measures. 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: Philosophy of Law, modern values of integration 

and the international community. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Organizational and legal 

framework for combating corruption. 

12. Contents of the course: Ethics as a science of morality. Ethical values and categories. Ethical side of 

communication. Legal ethics as a type of professional ethics. Current issues of ethics. Standards of 

professional activity of a lawyer. International standards of professional activity of lawyers. National 

standards of legal activity. Ethical aspects of lawyers' activity. Ethical principles of justice. Professional 

standards of prosecutors. Ethical standards of investigative and other legal professions. Deformations of 

moral and professional (legal) consciousness in legal professionals. 

13. Recommended editions: 
1. Т. Гриценко, С. Гриценко, Т. Іщенко, Т. Мельничук, Н. Чуприк, Л. Анохіна Етика ділового 

спілкування. К. Центр навчальної літератури. 2019. 344с. 
2. Професійна етика юриста : навчально-методичний посібник (у схемах) / за наук. ред. проф. В. С. 

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

3. Р. Кацавець Професійна етика юриста : навчальний посібник. Алерта. 2017. 148с. 

4. А. В. Матвійчук, О. В. Матвійчук Громадянське суспільство та деонтологічний дискурс. Сучасне 

державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія / за заг. ред. проф. Ю. 

Л. Бошицького, Київський університет права НАН України. Київ: Талком, 2020. С. 195–217. 

5. Додаткова література до тем: етичні кодекси, закони, рекомендації. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 years lectures, 26 hours practical, 100 hours independent work. Together - 150 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: the end of the 11th semester. Current Control 

(60 points): Testing, Surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


