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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

З’ясувати процес формування юриста як професіонала, проаналізувати 

основи педагогічної підготовки юридичних кадрів в Україні та здійснити 

порівняльну характеристику з зарубіжними країнами. 

ВСТУП 

 

Навколо змісту і спрямованості юридичної освіти суперечка точиться з того 

часу, як у класичних університетах почали функціонувати юридичні 

факультети. Юридична професія з кожним етапом соціально-економічного 

розвитку суспільства дедалі більше диференціюється, причому як у 

предметній площині (цивільне право, господарське право тощо), так і у 

функціональній (суд, прокуратура, слідство, адвокатура, нотаріат тощо). Це 

закономірний процес, бо стосунки у різних сферах правового регулювання 

ускладнюються, набувають неповторних специфічних рис, створюють 

відокремлені, характерні саме для цієї сфери ситуації, що вимагає 

цілеспрямованого осмислення явищ і регулювальних механізмів, створення і 

удосконалення конкретних і своєрідних правових теорій та вчень і, звичайно, 

забезпечення цих своєрідних напрямів юридичної практики.  

На сьогоднішній день підготовка юридичних кадрів є актуальною, адже 

здобуття спеціальності вищого рівня вимагає, перш за все, якісного вивчення 

певного набору основоположних юридичних дисциплін, а також соціально-

економічних і загальноосвітніх предметів, які формують разом зі 

спеціальними інтелект і гармонійний розвиток фахівця – учасника 

суспільного виробництва. 

І. ФОРМУВАННЯ ЮРИСТА ЯК ПРОФЕСІОНАЛА 

 

Професія юриста – одна із найдавніших у людському суспільстві. Спочатку 

роль знавців права виконували старші досвідчені і найбільш авторитетні, 

здібні члени громади, рядові старійшини, жерці, «волхви», служителі 



релігійного культу, а пізніше – духовенство (єпископи, священики). Із часом 

виникла потреба мати окрему групу людей, яка б займалася правотворчою 

діяльністю і охороною громадського порядку. Велика увага приділялась 

тлумаченню правових норм, вирішенню різноманітних конфліктів та 

суспільних проблем. Ці питання належали до компетенції еліти, яка стала 

прототипом сучасних юристів та представників деяких інших професій. 

Слово «юрист» грецького походження, в літературній українській мові існує 

слово «правник», а в розмовній мові – «правовик», «законник». Так чи 

інакше, ці слова характеризують особу як фахівця з правознавства, в галузі 

права, шо вміє логічно, стисло та конкретно мислити і якого готують у 

вищих школах. 

Перший юридичний факультет в Європі був створений в університеті 

м. Болонья (Італія). Ця подія відбулася у XII ст. На Україні спочатку деякі 

відомості з права викладалися в монастирях Києва, Чернігова, Галича, 

Луцька, а у 1661 році було засновано Львівський університет, серед чотирьох 

факультетів якого був і юридичний. Це – перший університет в Україні, і 

треба сказати, шо на сьогодні рейтинг його досить високий в Європі. 

Вічний зразок юристів започаткований у VI ст. в Римі. Римські юристи 

Папініан, Павлюс, Ульпіян, Модестин, Гай – перші юристи у світі, які стали 

творцями правознавства. Римське право настільки було досконалим, що з 

XII ст. його почали вивчати у європейських університетах. Це була спочатку 

так звана школа «глосарів», а пізніше школа «коментаторів», які згодом 

отримали назву юристів. Вивчається римське право і сьогодні в багатьох 

університетах. Рецепція (визнання) римського права поширена в деяких 

державах понині. 

На сьогодні в Україні юристів готують в університетах, інститутах, середніх 

спеціальних закладах, а основи права викладають багатьом майбутнім 

спеціалістам інших професій. Фах юриста нині став таким популярним, що 

без нього не може обійтися жодна галузь народного господарства, апарат 

державного управління, місцевого самоврядування, не кажучи вже про 



законодавчу владу чи приватні структури. Та, на жаль, юристів в Україні все 

ж не вистачає. Практика засвідчує, шо їх потрібно хоча б у 3-4 рази більше. 

Особливо гостру потребу в юристах відчувають правоохоронні органи, які 

сьогодні перевантажені роботою, що не дає можливості займатися якісним 

регулюванням суспільних відносин. 

Сучасні вищі навчальні заклади юридичного профілю повинні готувати 

поряд зі знавцями «букви», знавців духу права. Для цього потрібно більше 

уваги приділити вивченню історико-теоретичних юридичних дисциплін, щоб 

розширити загальну правничу ерудицію, оскільки право завжди відстає від 

розвитку суспільства. Вивчати право слід на основі української національно-

правової теорії і норм міжнародного права. Для цього навчальні плани, 

підручники та посібники треба готувати відповідно до наукових концепцій. 

Крім того якість підготовки підручників могла б бути кращою. Бажано 

практикувати написання курсів навчальних дисциплін з більшою кількістю 

тем, замість загальних підручників, шо дасть можливість вибору чи 

самостійного опрацювання з урахуванням змін у суспільному житті. 

У юридичних навчальних закладах повинна вчитись національно свідома 

молодь із високими моральними якостями, для якої робота юриста має бути 

внутрішнім покликанням, а не «модною», престижною чи вигідною 

професією. Цей орієнтир сьогодні дуже актуальний. Справа в тому, що рівень 

знань у сучасних школярів не відповідає рівню соціальної зрілості. 

Здебільшого випускники середніх шкіл мають непогані теоретичні знання з 

основ наук, але рівень їх свідомості низький. А юрист повинен бути, перш за 

все, особистістю із високим ступенем соціалізації. Адже по професії юриста 

було завдано удар командно-адміністративною системою, де все 

вирішувалось партійно-господарським активом, партійними функціонерами, 

які бажали довести верховенство соціалізму будь-якою ціною. 

Тому у час розбудови правової держави України діяльність юристів має 

політичний характер, а сучасні закони відстають від життя. Необхідно 

вдаватись до юридичної творчості з урахуванням того, що юрист діє від імені 



держави, «лікує» хворе суспільство, здійснює юридичний контроль. 

Тут небезпека криється в одновимірності юриста. Одномірний простір для 

правника є неприпустимим. Розуміння права особою вимагає 

багатовимірного простору, врахування індивідуальних, колективних та 

загальносоціальних інтересів, психологічних особливостей своєї діяльності 

та багато іншого, 

Виходячи з цього, можла дещо спрогнозувати розвиток юридичної освіти. 

Перш за все, мова повинна йти про професійну орієнтацію старшокласників 

загальноосвітніх шкіл. Це є проблемою, яка хвилює всіх. Загальноосвітня 

підготовка має бути такою, шоб особа, яка вступила до юридичного вузу, 

була здатна і могла сприймати належним чином поданий матеріал і розуміти 

його. Студент першого курсу мусить бути готовим до засвоєння 

фундаментальних історико-теоретичних юридичних дисциплін. Він повинен 

мати теоретичні знання і виявияти практичні навики із соціальної культури, 

етики та психології, оскільки досконале знання і навики із цих дисциплін 

дають змогу належно професійно зорієнтувати їх. Досягти цього – завдання 

Міністерства освіти. 

Особливі вимоги повинні висуватись при вступі до юридичного вищого 

навчального закладу Абітурієнт має подати приймальній комісії реферат на 

одну із тем. розроблених науковцями. Звичайно, основне завдання реферету 

полягатиме в огляді спеціальної літератури, історії проблематики, шляхів і 

орієнтовного плану майбутнього наукового дослідження. 

Як правило, цей реферат повинен бути історико-теоретичного спрямування з 

виходом, здебільшого, на конкретну галузь права. 

На першому курсі має розпочатись наукова робота студента з обраної теми 

дослідження під керівництвом професора чи доцента. Подальше навчання 

повинно здійснюватись згідно із загальним планом науково-дослідної роботи 

факультету (вузу, кафедр). 

Зокрема, на семінарських заняттях має бути не переказування лекції, а 

обговорення наукових проблем, розкриття їх змісту в межах вивченого 



матеріалу На практичних заняттях повинні вироблятися пропозиції до 

чинного законодавства, розроблятись нові проекти кодексів, статутів, 

положень тощо. У залученні студентів до проблемного навчання мають бути 

зацікавлені відповідно і наукові товариства. Як підсумок – випускник вузу 

подає на захист дипломну роботу, над якою він працював протягом всього 

періоду навчання. 

Щоб залучити практичних працівників до наукових досліджень, слід 

належно організувати стажування студентів. Адже саме завдяки практичній 

роботі можна отримати фактичний матеріал для підтвердження теоретичних 

досліджень. У свою чергу практичний працівник-наставник повинен сприяти 

науковому дослідженню свого підопічного і спільно з ним готувати 

відповідні теоретичні розробки. При цьому час, витрачений на наукову 

роботу зі студентами, повинен зараховуватись як професійна діяльність. 

Таким чином у практичних установах повинні бути створені наукові 

проблемні групи, а то й кафедри на громадських засадах. 

У системі юридичних дисциплін, які вивчають у ви-ших навчальних 

закладах, важливе місце слід відводити тим, які безпосередньо формують 

професійну культуру майбутнього юриста. Адже сама ідея Української 

Правової держави пов язана із культурою застосування правових и 

моральних норм у вирішенні різних суспільних проблем. Серед таких 

дисциплін чільне місце повинна посісти юридична деонтологія. 

Потребує докорінної перебудови, реорганізації система вищої освіти 

Зокрема, слід. активно впроваджувати двоступеневу освіту, що, безумовно, 

вплине на якість підготовки спеціалістів. Також доцільним є введення 

інтернатури. Тобто видача дипломів має здійснюватися після певного 

терміну практичної роботи (наприклад, року), яку відповідно позитивно 

оцінили. Для планового розподілу молодих спеціалістів необхідно ввести 

правило обов'язкового п'ятирічного відпрацювання згідно з розподілом. А 

для системи МВС потрібно ще й забороняти юристам після звільнення зі 

служби працювати в різних комерційних, державних чи приватних 



структурах. Це можна дозволити лише через певний проміжок часу, 

наприклад 5 років, оскільки можливе використання службової таємниці, 

форм і методів роботи міліції проти самої ж міліції Введення такого правила 

також стабілізує міграцію кадрів. 

Можна створити систему необхідних і достатніх умов, які визначають модель 

сучасного юриста на роботі у практичних підрозділах. Це, зокрема, чотири 

групи таких чинників: покликання, вища юридична освіта, вдала 

спеціалізація; національні почуття, акторська та інші види культури; потяг до 

науки, принциповість, внутрішній імператив службового обов'язку; досвід, 

професійна мораль вірність обітниці. 

Що стосується покликання, то слід зазначити, що юрист має любити свою 

професію, бути захопленим нею, мати нахил до роботи з людьми. Адже до 

нього звертаються громадяни зазвичай в екстремальних ситуа-шях, у скрутні 

та безвихідні моменти. Незважаючи на те, чи вірить юрист людині, чи ні, він 

зобов язаний їй допомогти. Саме покликання дасть можливість відчути, коли 

винна людина говорить правду, а коли – ні. При цьому слід пам'ятати, що 

кримінальне покарання є л'л-іііе допоміжним засобом боротьби зі 

злочинністю. Тобто Кримінальний кодекс не повинен бути мечем. 

Покликання юриста дає можливість побачити у злочинці чюдину, працювати 

не під страхом, оскільки робота під страхом – це насильство над собою 

Юрист, який обирав професію за покликанням, перш іа все, обстоюватиме 

інтереси потерпілих і не боятиметься порушити права злочинця. У цих 

поняттях потрібно вміти розбиратися, і допоможе тут освіта. 

Немає сумніву в тому, що кожен юрист повинен мати вищу освіту. Особливо 

це стосується працівників органів внутрішніх справ, серед яких лише 

половина – юристи. Тому доцільно, щоб кожен офіцер міліції мав вищу 

освіту, а молодший начальницький склад – хоча б середню спеціальну 

юридичну освіту. Проте для підвищення компетенції та інтелекту юристові 

необхідна не тільки юридична освіта, а й педагогічна, економічна, 

журналістська тощо. У цьому аспекті добре зарекомендували себе річні 



курси перекваліфікації з денною формою навчання. Тобто юрист повинен 

бути, так би мовити, енциклопедистом, особливо це стосується знань із 

психології, економіки, екології тощо. 

Фактично населення визнає тих юристів, які добре знають цивільне і трудове 

право та цивільний процес. Тобто юрист повинен бути не стільки 

криміналістом, скільки цивілістом із добрими знаннями римського права. 

Адже цивільні та трудові правовідносини виникають у суспільному житті на 

кожному кроці. Проте студенти більше тяжіють до вивчення саме 

кримінального права. Тому модель майбутнього юриста повинна 

формуватись завдяки вдалій спеціалізації вже на першому році навчання. 

Цьому сприятимуть вивчення нахилів студента, робота над науковою 

проблемою, дослідження, яке може стати основою для дипломної роботи, 

результати практики та інтернатури тощо. При цьому важливо, щоб 

випускник був призначений саме на ту посаду, яка відповідає профілю його 

спеціалізації. 

Неможливо уявити собі юриста без твердих громадських установок та 

національних почуттів. Кожен юрист повинен виробити власний варіант 

політичної культури. Вона має грунтуватися на міцних моральних засадах, 

які утвердилися в народі, на стійкому імунітеті проти всіляких панічних 

настроїв. Важливо також, щоб юристів не охопила легкодухість, боязнь за 

можливі наслідки власної професійної діяльності. В душі кожного юриста 

повинен бути український національний патріотизм, правильне розуміння 

того, шо ми живемо в період творення української держави, в період 

переходу від імперії до суверенності, що подальші процеси будуть більш 

демократичними. Юрист мусить уміти передбачати політичні наслідки 

власної правоохоронної діяльності, розуміти, що упродовж значного періоду 

в зв'язку з відсутністю власної незалежної держави деяка частина українців 

стала звикати до чужої думки, яку нав'язували століттями. 

Тому і зараз спостерігається з боку окремих українських юристів зневага до 

нашої національної гідності, перехід із рідної мови на мову співрозмовника, 



переважної – російську. 

Неоціненну користь у правоохоронній діяльності дає так звана акторська 

культура. Адже юристові, особливо криміналістові, доводиться виконувати 

різні ролі. Зокрема це стосується розкриття злочинів, виявлення учасників 

злочину. Юристові-криміналісту доводиться створювати таку ситуацію, яка б 

імпонувала злочинцеві. Це і використання жаргону, і орієнтація у відомостях 

про «авторитетів», і знання «блатної» атрибутики. Інколи є потреба вдати 

бажання займатись злочинним ремеслом для знайомства із середовищем, 

використовувати різні професійні хитрощі, які дозволені законом. Але 

злочинці не повинні здогадуватись про справжні наміри юриста. У свою 

чергу, юрист не повинен зрадити інтересам присяги. В цілому акторська 

культура правника полягає у змаганні інтелектів, у своєрідній але чесній 

боротьбі. У даному випадку така моральна якість, як хитрість, є позитивною. 

Про поєднання практики і науки, залучення студентів до діяльності у 

практичних підрозділах йшла мова вище. Але слід наголосити, що юрист 

мусить бути націленим на те, щоб постійно вносити нові ідеї науки у 

професійну діяльність, бути завжди в курсі всіх наукових досягнень. Він буде 

мислити тоді не тільки юридичними категоріями, а й історико-

філософськими. Від цього його фундаментальні та спеціалізовані знання 

стануть міцнішими та кориснішими для практичної роботи. 

Для юриста важливою рисою є принциповість, вдумливість. Мова йде не про 

так звану «дотошність», а про уважне, ретельне ставлення до кожного 

юридичного явища, до кожної деталі, яка інколи має вирішальне значення. 

Це означає, що у розслідуванні – дрібниць немає. На це повинно бути 

спрямовано сумління юриста, його правове почуття. Адже юрист і дослідник 

багато в чому подібні. Вони обидва працюють у нестандартних умовах, 

вільні у виборі предмета, шляхів пошуку. 

Внутрішній імператив службового обов'язку виходить із того, що юрист є 

слугою народу. Він покликаний охороняти інтереси людей, розпоряджатися 

долями люлей і виповідати за них. Незважаючи на те, що юрист має певну 



владу над громадянами, він мусить виробити в собі такі норми, які спонукали 

б переживати за долі людей, бути поряд з ними, а не обіймати панівне 

становище щодо них у суспільстві. 

Безумовно, модель юриста немислима без досвіду. Але набуття досвіду 

повинно здійснюватись, зумовлюючись певними орієнтирами. Це, 

насамперед, – бажання набути розсудливості, володіти здоровим глуздом, 

вміти обстоювати свою юридичну позицію, формувати професійне мислення 

тощо. Період набуття досвіду має бути спрямований на вироблення 

гнучкості, тобто уміння по-різному підійти до кожного правового явища. 

Досвід юридичної практики повинен увінчатися гуманізмом. Але гуманізм не 

варто розцінювати як всепрощення – а як власне переконання юриста, 

встановлення істини і мистецтво прийняття оптимального законного 

рішення, що інколи зводиться до уміння брати відповідальність на себе. 

Відомо, що моральні якості особи формуються ще в утробі матері, а потім – у 

процесі виховання. Тому перевиховання у моральному аспекті дорослої 

людини практично неможливе. Проте з моменту призначення випускника 

вищого навчального закладу на посаду юриста починається виховання і 

формування моральних якостей у професійному напрямі, звідки і виникає 

професійна мораль. Немає потреби ще раз перераховувати ті професійні 

моральні якості, які визначають модель сучасного юриста, оскільки вони 

відображені у попередніх розділах. Але доцільно наголосити, що юрист 

мусить прагнути увібрати в себе ті позитивні риси, які пропагують 

загальнолюдські цінності, релігійна мораль, вимоги суспільства. Юрист не 

повинен очікувати якоїсь користі, вигоди, блаженства для себе за надання 

громадянам певних послуг. Принцип милосердя, любов до людей, 

презумпція порядності юриста не дозволяють працювати таким чином. За 

зроблене добро найкращою платою є громадська думка, повага серед людей, 

справжній авторитет. 

Юрист повинен уміло зберігати не тільки правову інформацію, а й вщомості 

про особу. Поширення без потреби певних вшомостей, а в гіршому випадку – 



неправдивих вигадок, наклепів на громадян, приниження їхніх моральних 

якостей не сумісні з моделлю юриста, якої вимагає суспільство. В цілому 

професійна діяльність юриста має здійснюватись з огляду на його етичність, 

моральну свідомість. Адже юрист повинен бути носієм високої культури. 

моралі та національної свідомості народу. 

Наша молода Українська держава "вимагає такої моделі юриста, яка б 

забезпечила впевненість у його діях. Тобто різні життєві ситуації не повинні 

похитнути правника. незважаючи на можливу відсутність морально-правових 

норм регулювання його діяльності. Це забезпечить свідоме додержання 

присяги, яку складає особа, наймаючись на роботу. Дух даної обітниці має 

проймати діяльність юриста до кінця його життя. 

Жодні норми, кодекси не дадуть такого ефекту, як власна відповідальність 

юриста перед самим собою, особисте сумління та веління серця. Перш ніж 

прийняти якесь рішення, юрист повинен поставити собі запитання: «Чи маю 

я моральне право на це?». У випадку негативної відповіді потрібно 

змінювати рішення, а якщо це не вдається через певні обставини – думати 

про зміну професії. У цьому полягає вірність раніше даній юристом присязі, 

сила внутрішнього імперативу службового обов'язку. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, до особи юриста висуваються особливі вимоги. Бути юристом далеко 

не кожному під силу. Звичайно, при розбудові правової Української держави 

ця професія набуває все більшого значення. Тому слід добре дбати про 

правильний добір абітурієнтів, якість навчання у вищих навчальних 

юридичних закладах, створення умов для наукової організації праці 

представників славної професії юриста. 

Для юриста важливою рисою є принциповість, вдумливість. Мова йде не про 

так звану «дотошність», а про уважне, ретельне ставлення до кожного 

юридичного явища, до кожної деталі, яка інколи має вирішальне значення. 

Це означає, що у розслідуванні – дрібниць немає. На це повинно бути 

спрямовано сумління юриста, його правове почуття. Адже юрист і дослідник 



багато в чому подібні. Вони обидва працюють у нестандартних умовах, 

вільні у виборі предмета, шляхів пошуку. 
 

ІІ. ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ 

 

Міцна загальна юридична підготовка, як правило, згодом проявлялася в 

роботі. В умовах повномасштабного й обов’язкового розподілу випускників 

це ще якось виправдовувало себе, але в умовах ринку та поставлених у 

спеціальних законах додаткових і досить високих вимог до окремих професій 

організація навчального процесу викликає серйозні сумніви. Слід зазначити, 

що спеціалізації, які вводилися і вводяться зараз на старших курсах 

традиційних юридичних навчальних закладів, мало що змінюють у набутті 

готовності до виконання роботи у конкретних сферах правового 

регулювання. Слабкою або й зовсім ніякою є психологічна підготовка 

молодого фахівця до майбутньої роботи.  

Мова йде не про послаблення підготовки в широкому розумінні, а про 

удосконалення спеціалізації. Світовий досвід показує, що для підготовки 

висококваліфікованого юриста необхідно забезпечити системне викладання 

32-35 професійно значущих основоположних дисциплін, що становить 

приблизно дві третини загального часу навчання. Сюди, зокрема, належать 

філософія, основи економічних теорій, теорія держави і права, конституційне 

право, цивільне право, господарське право, кримінальне право, земельне 

право, міжнародне право, фінансове право, різні галузі процесуального 

права, іноземна мова та ін. Решта – це навчальні дисципліни, які групуються 

за ознаками меншої вагомості в системі юридичної освіти та за 

конфігурацією конкретної спеціалізації, наприклад, аграрне право, місцеве 

самоврядування, правова статистика, судова бухгалтерія, банківське право, 

біржове право, транспортне право, судова психіатрія тощо.  

Тенденція становлення і розвитку спеціалізованих вищих навчальних 

закладів, викликана об’єктивними закономірностями існування суспільства, 

зростає. Вже працюють за відповідно відкоригованими навчальними планами 



спеціалізовані інститути (факультети) у вищих навчальних закладах, де 

постійно зміцнюється матеріальна база, удосконалюється методичне 

забезпечення, ведеться велика робота по підбору належних педагогічних 

кадрів.  

В Академії адвокатури України впроваджуються у повсякденну практику 

складові спеціалізації вищої юридичної освіти. Назва цього навчального 

закладу повністю відповідає змісту освіти і її кадровому забезпеченню. 

Програма спеціальної адвокатської підготовки полягає не тільки в 

повсякчасному практичному застосуванні отриманих знань, а й у 

забезпеченні безперервності професійної освіти, розробці та впровадженні 

системи багатоступеневої підготовки юридичних кадрів. Найважливішою 

рисою навчальною процесу в Академії є те, що студенти протягом усього 

навчання перебувають в оточенні практикуючих юристів-адвокатів, суддів, 

юрисконсультів підприємств безпосередньо під час виконання ними 

професійної роботи. Отримані теоретичні знання студенти постійно 

розширюють, оновлюють шляхом застосування таких активних форм, як 

тренінги, рольові ігри з відеозаписом за оригінальною методикою, також 

беруть участь у консультативному прийомі громадян.  

В Україні середньостатистична навчальна програма юридичного навчального 

закладу викладається через такі дидактичні форми, як лекційні, семінарські 

та практичні заняття, а також курсові та дипломні роботи. Деякі навчальні 

заклади, завдяки ініціативному молодому поколінню викладачів, починають 

доповнювати їх, впроваджуючи більш інтерактивні форми вивчення, як-от 

ділові ігри, конкурси, дискусії, нарешті сократівський метод – основний 

дидактичний метод викладання права в США. У цьому напрямі нам ще слід 

працювати. Слід звернути увагу на те, як вивчають право в німецьких 

навчальних закладах. Німецькі форми навчання можна поділити на три види. 

Перший – як і в нас, лекції, на яких практично відсутня взаємодія лектора та 

слухача; утім, їх відвідування необов’язкове. Студенти слухають ті лекції, які 

їм цікаві і які, на їх думку, їм будуть потрібні у майбутньому. Другий вид 



занять – практичні заняття, або «вправи» – передусім з обов’язкових 

предметів (цивільного, адміністративного та кримінального права), на яких 

студенти вирішують завдання, проходять тестування. Вони – аналог наших 

практичних і семінарських занять. Знання перевіряються шляхом 

самостійного вирішення гіпотетичних фабул, користуючись нормативною 

базою. Крім того, є й письмові домашні завдання, які студенти повинні 

детально висвітлити й вирішити самостійно на основі нормативної бази та 

відповідної літератури. Тести та типові відповіді на письмові завдання 

згодом обговорюються на заняттях. Кожному студентові слід отримати 

посвідчення про успішне закінчення кількох подібних занять і пройти двічі 

такий цикл – на початку та наприкінці курсу навчання. Третій вид занять – 

навчання у робочих групах з цивільного, адміністративного та кримінального 

права під наставництвом референдарія – того, хто закінчив курс навчання та 

склав перший держіспит. Загалом така форма навчання (навчальні робочі 

групи, консультації) є надзвичайно корисною (оскільки готує випускників до 

іспитів та практичної роботи) і варта наслідування в Україні.  

Більшість свого навчального часу німецькі студенти-правники проводять у 

бібліотеці – «серці» юридичного факультету. Бібліотеки юрфаку (часто 

називається «юридичний семінар») та університету зазвичай багаті на 

книжкові фонди, облаштовані сучасними комп’ютерними системами, базами 

даних тощо. Опісля закінчення курсу університетського навчання 

випускники складають складний перший держіспит і набувають статусу 

референдарія. Цей статус, або етап підготовки майбутнього правника, і є 

істотною різницею між українською та німецькою системою підготовки 

правників. Підготовка фахівців-юристів у нашій державі викликає 

необхідність вирішення безлічі кардинальних і окремих питань. Слід зробити 

висновок про те, що майбутнє вищої юридичної освіти в Україні твориться за 

новими організаційними підходами і методичними технологіями, які 

поглиблюють спеціальну підготовку юристів. На пленумі Ради Спілки 

юристів України, який відбувся в лютому 2004 року, була започаткована 



дискусія з двох проблемних питань: професійної підготовки студентів 

юридичних вузів та надання безоплатної юридичної допомоги громадянам. 

Під час цієї дискусії прозвучало риторичне запитання: чому значна частина 

випускників юридичних вузів, які рекомендуються для роботи в судах, не 

завжди можуть відповісти на елементарні питання, пов’язані із 

застосуванням права? З приводу цього висловлювалися різні думки, проте 

більшість учасників дискусії схилилась до думки, що причину слід шукати у 

співвідношенні теоретичного і практичного компонентів у сучасній 

юридичній освіті. На їх думку, навчання майбутніх юристів сьогодні не може 

мати суто теоретичний характер. Дійсно, питання практичної підготовки 

юристів ставиться не вперше. Воно порушувалося вітчизняними та 

зарубіжними вченими-юристами і практиками досить давно. Так, на недоліки 

підготовки юристів за традиційною системою звертали увагу ще в XIX, XX 

століттях П.Є. Казанський (Одеса), Д.І. Мейєр, О.А. Люблінський, І.І. 

Янджул, Г.Ф. Симоненко (Росія) та ін. Наприклад, Д.І. Мейєр (Казань) ще в 

XIX ст. зазначав: «І справді, звання юриста, як і звання лікаря, практичне, а 

тому як практична підготовка учнів до лікарської справи проходить у школі, 

точно так само практична підготовка юриста повинна здійснюватися там же».  

У США термін «клінічна освіта» з’явився в 20-х-30-х роках минулого 

століття. Це стало відображенням певної тенденції в юридичній освіті, яку 

представляли члени так званого реалістичного юридичного руху, що 

складався з групи вчених, які прагнули внести соціальні аспекти у вивчення 

права. Один із юристів-реалістів Джером Франк написав у 1933 р. статтю під 

риторичною назвою «Чому б не створити клініку для юристів?». 

Запропонована юристами-реалістами освітня реформа в цей час була 

реакцією на негативні наслідки припинення практики для юристів-

випускників, оскільки до початку XX століття була забута система 

підготовки «юристів-підмайстрів», що раніше існувала в США, за якої 

юридичні факультети визнавалися лише альтернативним і дуже слабким 

доповненням до неї. Розвиток клінічної юридичної освіти в США 



прискорився в 60-ті роки минулого століття, коли приватні фонди почали 

стимулювати розвиток клінік на вирішення подвійної проблеми: надання 

необхідної юридичної допомоги малозабезпеченим клієнтам і водночас 

розвиток необхідних професійних навичок у студентів.  

В умовах командно-адміністративної системи, що існувала в Радянському 

Союзі, клінічна юридична освіта не набула і не могла набути широкого 

застосування, а зарубіжний досвід з цих питань для радянських учених-

юристів і практиків був недоступний. Повернення до питання організації 

юридичної клінічної освіти в пострадянських країнах, у тому числі і в 

Україні, сталося в 1993-1997 роках з ініціативи юристів, які дістали 

можливість вивчити досвід викладання юридичних наук у зарубіжних 

країнах, особливо в США, а також на міжнародних колоквіумах та семінарах 

з цих питань, де вони побачили юридичні клініки в роботі та осмислили їх 

суть і значення в підготовці юристів та у вирішені соціальних проблем 

громадян. Адже «юридична клініка» – це структура, інтегрована в 

навчальний процес юридичного вузу, з метою набуття студентами старших 

курсів практичних навичок юриста шляхом надання ними юридичних послуг 

населенню, яке не може звернутися до професійних юристів через брак 

коштів.  

Міністерство юстиції України зареєструвало Типове положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу України, створене з метою 

уніфікувати підходи до діяльності юридичних клінік та затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки № 592 від 3 серпня 2006 року. Документ 

розроблений міжвідомчою робочою групою, до складу якої увійшли 

представники Міністерства юстиції, Міністерства освіти і науки, 

Міжнародного фонду «Відродження» та Асоціації юридичних клінік.  

Основою функціонування юридичних клінік є синтез інтересів: громадяни, 

що потребують правової допомоги і не можуть оплатити послуги адвоката, 

готові звернутися за порадою до студента, аспіранта чи молодого викладача – 

кваліфікованих правознавців. У свою чергу, студенти та науковці зацікавлені 



в отриманні практичних навичок, що сприятимуть у майбутньому їхньому 

працевлаштуванню і подальшій кар’єрі. Надання студентами безкоштовної 

юридичної допомоги малозабезпеченим незахищеним верствам населення 

сприяє формуванню у студентів власних поглядів на юридичну професію, 

питання етичного характеру, що посилює ефективність роботи правової 

системи в цілому. Крім того, «Юридичні клініки» ставлять собі на меті 

надання можливості студентам і молодим працівникам усвідомити цінність і 

значення отриманих теоретичних знань, оволодіти технікою застосування 

цих знань на практиці. Як свідчить досвід їх роботи, до них зростає довіра не 

тільки громадян, а й державних організацій, громадських і приватних 

установ. Можна констатувати добрі здобутки у діяльності «Юридичних 

клінік» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, Харківської 

юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, Одеської національної юридичної 

академії, Донецького національного університету, Міжнародного 

Соломонового університету. Надійно працюють ці установи у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, Прикарпатського 

університету імені Василя Стефаника та ін..  

Діяльність юридичних клінік передбачає, перш за все, реалізацію двох цілей: 

підвищення рівня практичних знань, умінь та навичок студентів юридичних 

спеціальностей, а також забезпечення доступу представників соціально-

вразливих груп суспільства до правової допомоги. Разом з тим студенти 

братимуть участь у формуванні правової культури громадян, зокрема, у 

проведенні заходів з правової освіти населення. Підготовка та навчання 

студентів у клініці здійснюватимуться у дусі дотримання й поваги до 

принципів верховенства права, справедливості і людської гідності, 

гуманізму, законності, об’єктивності, конфіденційності, компетентності та 

добросовісності. Нинішній молодий юрист уже не повинен служити 

виключно державі, в першу чергу, він має бути зорієнтований на правовий 

захист людини, її прав і свобод. Можна стверджувати, що студента, який 

вислухав клієнта, проконсультував його, склав позовну заяву чи інший 



правовий документ і представив інтереси клієнта в суді, готують як 

спеціаліста не лише викладачі, але й велика кількість високопрофесійних 

юристів-практиків. Адже в цих випадках студент наочно перевіряє якість 

складеного ним документа, бачить застосування права на практиці, він 

спілкується з колегами по справі, іншими учасниками процесу, вступає з 

ними в дискусії і завдяки цьому професійно зростає. Зіткнувшись з 

конкретною життєвою ситуацією, він починає по-іншому сприймати право, 

закон. На відміну від академічної освіти, тут процес пізнання іде від 

практики до теорії. Студент починає замислюватися над тим, яких знань 

йому бракує. У нього, як правило, виникає потреба ще раз звернутися до 

теорії, яку він свого часу, можливо, належно не осмислив. А ефективність 

підготовки за допомогою такого методу – просто разюча. Саме це і дає 

підстави стверджувати, що «клінічна» освіта забезпечить можливість 

готувати саме юристів, а не просто випускників юридичних вузів з 

дипломами, але без навичок юридичної діяльності.  

На жаль, в Україні запровадження юридичної «клінічної» освіти в 

навчальний процес поки що нормативно не закріплено. Проте у нас, на 

відміну від інших країн, наявна сприятлива законодавча база для того, щоб 

студент міг як представник сторони, потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача брати участь у судових засіданнях, вирішуючи при 

цьому дві проблеми: навчальну та соціальну.  

Сьогодні залишається лише розумно використати чинне законодавство та 

пристосувати до нього навчальний процес в юридичних навчальних закладах. 

І це дуже актуально, особливо в умовах, коли постало питання стандартизації 

освіти. Практика адаптації випускників до умов роботи після закінчення вузу 

показує, що для того, щоб «запустити», перетворити випускника навіть 

престижного юридичного вузу у юриста, необхідний час – від одного до двох 

років. Прагнення України приєднатись до Європейського освітянського 

простору (в дусі Болонської конвенції) зумовили пошук нових підходів до 

підготовки юристів за двоступеневими рівнями освіти. В зв’язку з цим 



велика увага в нашій державі приділялася проблемі державних стандартів 

вищої юридичної освіти для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Значна 

робота проведена для зміцнення інформаційного забезпечення юридичної 

освіти. На сьогодні більшість вищих юридичних навчальних закладів має 

надійні електронні системи доступу до загальнодержавного інформаційно-

правового ресурсу, регіональних банків правової інформації, користується 

телекомунікаційними мережами для виходу у міжнародний інформаційний 

простір (Інтернет).  

За результатами перевірок умов та виконання правил провадження освітньої 

діяльності у вузах юридичного профілю, які неодноразово здійснювалися 

Міністерством освіти та науки, виявлено такі основні недоліки:  

 здійснення випуску фахівців‐юристів без проведення акредитації 

спеціальності «правознавство»; 

 перевищення ліцензійного обсягу прийому студентів;  

 невідповідність кількісного і якісного складу викладачів, які 

забезпечують викладання юридичних дисциплін, встановленим вимогам.  

За останні роки, у нас мало що змінилося в  педагогічних технологіях, 

формах і методах  педагогічної роботи. Тим часом світова практика і  

передовий досвід, відомий і у нас, розробили й  удосконалили чимало 

освітніх технологій, на  хвилі науково‐технічної революції виникли і  

принципово нові. Серед них – створення в  

процесі навчання атмосфери інтересу і захопленості.  

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, головна мета освітньої установи – підготовка  високоосвічених 

фахівців для правової системи;  головний критерій її успішної діяльності – 

якість  випущених фахівців. Тому головна фігура в  освітньому закладі – 

студент, курсант, слухач; і  все, що робиться на кожному квадратному метрі  

освітнього закладу й у кожну мить його життя, має робитися заради тих, кого 

в ньому готують.  

Необхідно підвищити вимогливість вузу до студентів і вимогливість 



студентів до самих себе. Конче необхідно підвищити практичну 

орієнтованість навчання в юридичному вузі. 



 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. До особи юриста висуваються особливі вимоги. Бути юристом далеко не 

кожному під силу. Звичайно, при розбудові правової Української держави ця 

професія набуває все більшого значення. Тому слід добре дбати про 

правильний добір абітурієнтів, якість навчання у вищих навчальних 

юридичних закладах, створення умов для наукової організації праці 

представників славної професії юриста. 

2. Для юриста важливою рисою є принциповість, вдумливість. Мова йде не 

про так звану «дотошність», а про уважне, ретельне ставлення до кожного 

юридичного явища, до кожної деталі, яка інколи має вирішальне значення. 

Це означає, що у розслідуванні — дрібниць немає. На це повинно бути 

спрямовано сумління юриста, його правове почуття. Адже юрист і дослідник 

багато в чому подібні. Вони обидва працюють у нестандартних умовах, 

вільні у виборі предмета, шляхів пошуку. 

3. Головна мета освітньої установи – підготовка  високоосвічених фахівців 

для правової системи;  головний критерій її успішної діяльності – якість  

випущених фахівців. Тому головна фігура в  освітньому закладі – студент, 

курсант, слухач; і  все, що робиться на кожному квадратному метрі  

освітнього закладу й у кожну мить його життя, має робитися заради тих, кого 

в ньому готують.  

4. Необхідно підвищити вимогливість вузу до студентів і вимогливість 

студентів до самих себе. Конче необхідно підвищити практичну 

орієнтованість навчання в юридичному вузі.  



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які 

можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від 

одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

ТЕМА № 2. ЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Особливості формування моральної культури юриста у сучасних 

умовах 

2. Структура та функції професійної правовсвідомості 

3. Естетична культура юриста як поліструктурне явище
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

З’ясувати умови належного виконання правниками своєї професійної місії як 

у їхній практичній роботі, так і в позаслужбовій діяльності, структурні 

особливості та функціональну характеристику професійної правосвідомості, 

проаналізувати коло питань, що стосуються естетичної культури юриста як 

поліструктурного явища. 

ВСТУП 

 

Проголошення України у ст. 1 Конституції правовою державою вимагає не 

лише цілеспрямованої діяльності державних органів у сфері визнання 

міжнародно-правових стандартів прав та свобод людини, їх відповідного 

закріплення на рівні внутрішньонаціональних правових актів та 

інституційного забезпечення, але також і якісного переосмислення значення 

моральних норм у житті індивіда та суспільства.  

Протягом усієї історії розвитку людства дослідники зверталися до 

професійної моралі як винятково важливого критерію, відповідно до якого 

повинні визначатися напрями діяльності держави. Ці критерії завжди були 

еталоном оцінки діяльності держави, її політики, а професійна мораль 

відігравала значну роль у суспільному житті будь-якої держави і народу.  

Іншим важливим чинником становлення правової держави є процеси 

трансформації у тому суспільстві, яке має слугувати, так би мовити, 

соціальним ґрунтом формування правової держави. Варто з усією 

серйозністю віднестися до загальновідомого теоретичного постулату, що 

правова держава як ―держава реальних прав людини‖ може існувати лише за 

умови формування їй відповідника у соціальній сфері – розвинутих структур 

громадянського суспільства.  

Держава, яка проголошує себе правовою, але не знаходить своєї ―законної 

половинки‖ у вигляді відповідної соціальної структури, перетворюється у 

фікцію – будівлю без фундаменту.  

 



 

І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЮРИСТА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Суспільство громадянське може бути сформованим лише тоді, коли наявні 

умови необхідні для ―звільнення духовного та фізичного потенціалу 

особистості, її активізації, створення необхідних передумов для повноцінної 

та творчої діяльності усіх членів суспільства.  

І тут є своя закономірність: суспільство буде розвиватися значно 

інтенсивніше, ефект у досягненні поставлених цілей буде отримано тим 

швидше, чим більше і повніше буде розвинута, компетентна та добросовісна 

у праці сама людина, чим краще вона буде вихована‖. І реалізація такої 

суспільної зацікавленості у розкритті творчих здібностей прямо пов’язана, на 

нашу думку, з формуванням у людини стійкої системи моральних переконань 

та цінностей, котрі допоможуть їй звільнити її духовний та фізичний 

потенціал.  

Іншими словами, в центрі громадянського суспільства має бути покладено 

моральні цінності, які власне забезпечують духовну свободу індивіда і 

відкривають його потенціал до творчої, конструктивної праці.  

У сучасних умовах юристи своєю діяльністю повинні виконувати не лише 

суто інструментальні функції, як-от забезпечувати ―обслуговування‖ 

нормального протікання процесів у різних сферах суспільного життя, але 

передусім виконувати місію ―соціальних лікарів‖ – виявляти нагальні 

суспільні проблеми, конфліктні ділянки і усіма законними засобами сприяти 

їх ―безболісному‖ вирішенню. Не буде перебільшенням стверджувати, що 

правник повинен певною мірою виступати ―соціальним філософом‖.  

Інакше кажучи, він має розуміти сутність соціальних процесів, володіти тією 

мудрістю, яка дозволить йому допомагати вирішувати людям їхні проблеми, 

вдаючися не лише суто до правових, але й до інших соціальних (зокрема 

моральних) норм, за умови якщо його дії не суперечать правовим приписам. 

Адже відомо, що об’єктивне юридичне право є не поодинокою системою 



нормативного регулювання у суспільстві, воно ―співпрацює‖ з моральними 

нормами, нормами корпоративними та звичаєвими.  

Людство мало змогу на прикладі власного гіркого досвіду переконатися у 

шкідливості ситуації, коли право перебирає на себе функції універсального 

регулятора поведінки людини, розглядається як свого роду ―панацея‖ у 

справі вирішення усіх суспільних проблем. ―.... Вийшовши за межі правового 

регулювання, людина не потрапляє до царства цілковитої вседозволеності, а 

стикається з більш глибокими й тонкими духовними проблемами, впоратися 

з якими здатна лише сама, покладаючись на власне розуміння обов’язку й 

відповідальності, на голос власної совісті, на думку й реакцію своїх 

близьких...Звідси ще один відомий афоризм щодо співвідношення моралі й 

права: право передбачає моральне повноліття людини-громадянина‖. 

Залишки патерналізму як інерційного напряму суспільної свідомості і нині 

можуть знаходити свій прояв в Україні.  

Виконуючи таке водночас нелегке і почесне завдання ―соціального лікаря‖, у  

свідомості правника повинна повсякчас бути присутнє усвідомлення того 

факту, що ефективність виконання покладених на нього завдань залежить не 

лише від наявності у нього системи, з одного боку, спеціалізованих правових 

знань, а з другого – умінь та навиків їх практичного застосування, а від того, 

наскільки він як особистість та громадянин здатний власним життєвим 

прикладом слугувати взірцем для наслідування у питаннях дотримання 

системи моральних принципів, моральної чистоти та законослухняності. 

Адже не секрет, що діяльність юриста має ―публічний‖ характер, 

відбувається під пильним оком громадськості.  

Внаслідок цього підвищена увага приділяється не тільки до його службової 

діяльності, але громадськість жваво цікавиться також і обставинами його 

приватного життя (особистого та сімейного). Відтак виявлені факти прояви 

аморальності у сфері приватного життя правника кидають тінь на 

здійснювану ним службову діяльність, а у подальшому сприяють 

формуванню нігілістичного ставлення суспільства до сфери юридичної 



діяльності та законодавства. Зазначена закономірність щодо залежності 

суспільної ефективності результатів юридичної діяльності від особи, яка її 

здійснює підтверджується як на рівні психології, так і на рівні законодавства 

сучасних демократичних держав та практики Європейського Суду з прав 

людини.  

Так на основі даних психологічної науки можна стверджувати, що здатність 

однієї людини впливати на інших визначальною мірою (65 %) залежить не 

від того, що вона говорить, чи наскільки багато вона знає, а від того, якою 

вона є як цілісна, інтегрально сформована особистістю.  

У законодавстві США є інститут ―публічної особи‖, відповідно до якого 

громадськість має право доступу до фактів про приватне життя осіб, котрі 

виконують загальносуспільні функції у більшому масштабі, аніж щодо 

пересічних громадян. Схожий за своїм змістом принцип розроблено у 

практиці Європейського Суду з прав людини, його суть можна відобразити у 

простій формулі: ―Якщо людина не здатна дотримуватися моральних 

принципів у приватних питаннях свого життя, очікувати добросовісного 

виконання нею норм законів не доводиться‖.  

Задля більш докладного висвітлення цього аспекту діяльності юриста варто 

повернутися до рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу 

здійснення професійних адвокатських обов’язків від 25 жовтня 2000 р., в 

яких наголошено, що треба вжити необхідних заходів для забезпечення 

особистої моралі всіх, хто воліє здобути професію адвоката (це положення, 

на наш погляд, однаковою мірою можна поширити на всіх представників 

юридичної професії), а правова освіта, включаючи програми підвищення 

кваліфікації, має підвищувати рівень усвідомлення етичних знань.  

Загальновідомим є те, що діяльність будь-якої людини підлягає регулюванню 

двома основними складовими системи соціальних норм – нормами 

моральними та нормами правовими. Не буде винятком і юридична професія, 

яка підлягає не лише нормативно-правовому, але і моральному регулюванню.  

Більше того, у зв’язку з тим фактом, що діяльність юристів спрямована на 



втілення приписів правових норм у практичній поведінці суб’єктів, а також і 

державно-владним забезпеченням дії таких правових норм, стає очевидною 

важливість моральної складової у регулюванні як професійної, так і 

позапрофесійної діяльності правника. Адже найдосконаліші правові норми у 

випадку їх тенденційного тлумачення та застосування перетворюються на 

інструмент насильства та поневолення.  

З огляду на специфіку своєї роботи юрист так чи інакше стикається у процесі 

професійної діяльності з оперуванням відносно-визначеними, 

альтернативними правовими нормами, з проблемою ―правового розсуду‖, і у 

численних випадках тільки принципова світоглядна особиста позиція дає 

змогу правникові уникнути ―спокуси‖ зловживанню своїми 

функціональними повноваженнями.  

Відтак осмислення центральних проблем етики (абсолютного чи відносного 

змісту центральних моральних категорій, насамперед ―добра‖, 

―зла‖;забезпечення дієвості моральних принципів та постулатів), розуміння 

природи моральних явищ, знання основних складових структури моралі, 

вироблення навичок змістовного ―наповнення‖ моральних норм набуває 

також і практико-професійного значення. Навчальна дисципліна ―Професійна 

етика юриста‖ має своїм безпосереднім завданням формування у студентів-

правників системи стійких моральних принципів та цінностей, які б 

унеможливили вияв упередженості, сваволі та ―політичного фаворитизму‖ у 

процесі тлумачення, застосування та реалізації правових норм.  

Видатний юрист XIX століття А.Ф. Коні писав: ―Університет – це alma mater 

своїх вихованців – повинен напувати їх здоровим, чистим та зміцнюючим 

молоком загальних керівних засад. У практичномуу житті, серед 

злободенних питань техніки та практики, їм доведеться чути про ці начала 

вкрай рідко. Відшукувати їх та роздумувати про них у метушливій марноті 

ділового життя вже запізно. З ними, як з надійною зброєю, як з правильним 

компасом, потрібно ввійти в життя...‖.  

Відтак неупередженість у реалізації професійної діяльності правника 



засадничо визначається системою його світоглядних принципів, формування 

яких є одним із завдань вищої освіти.  

За сучасних умов перед правником стоїть цілком практичне значення 

опанування навичками роботи з матеріалом, котрий не має формалізованого 

характеру.  

Сприяти становленню студента передусім як особистості з розвинутою 

системою фундаментальних (світоглядних) знань. Завдання вищої юридичної 

освіти з точки зору тих, хто її набуває, часто бачиться як таке, що має 

сприяти формуванню у студента розвинутої системи  фахових знань у сфері 

правознавства, тоді як завдання з вихованню студента як особистості 

відтісняється на задній план.  

Такий підхід видається не зовсім правильним, а у довгостроковій перспективі 

– навіть шкідливим. Культивування у студента властивостей зрілої 

особистості з розвиненою системою світоглядних знань (що включає в себе 

знання про основні етичні системи сучасності) бачиться як одне з 

центральних цілей вищої освіти, адже правник з огляду на специфіку своєї 

праці має стосунки з людьми самих різноманітних світоглядних установок, 

що вимагає від нього розуміння ―внутрішньої логіки‖ їх мислення. А це, 

своєю чергою, зумовлює потребу володіння юристом інформацією про 

базовіорієнтири ―світосприйняття‖ та ―людинорозуміння‖ в основних 

світових етичних системах. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Отже, у сучасних умовах юристи своєю діяльністю повинні виконувати не 

лише суто інструментальні функції, як-от забезпечувати ―обслуговування‖ 

нормального протікання процесів у різних сферах суспільного життя, але 

передусім виконувати місію ―соціальних лікарів‖ – виявляти нагальні 

суспільні проблеми, конфліктні ділянки і усіма законними засобами сприяти 

їх ―безболісному‖ вирішенню. Не буде перебільшенням стверджувати, що 

правник повинен певною мірою виступати ―соціальним філософом‖.  

Інакше кажучи, він має розуміти сутність соціальних процесів, володіти тією 



мудрістю, яка дозволить йому допомагати вирішувати людям їхні проблеми, 

вдаючися не лише суто до правових, але й до інших соціальних (зокрема 

моральних) норм, за умови якщо його дії не суперечать правовим приписам. 

Адже відомо, що об’єктивне юридичне право є не поодинокою системою 

нормативного регулювання у суспільстві, воно ―співпрацює‖ з моральними 

нормами, нормами корпоративними та звичаєвими.  

ІІ. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

 

Особливу актуальність проблема дослідження правосвідомості набуває 

сьогодні – в умовах динамічного розвитку українського суспільства, 

кардинальної трансформації політико-правового мислення, зміни цінностей, 

змісту та засобів здійснення юридичної діяльності. Саме правосвідомість є 

важливою передумовою якісного і результативного функціонування правової 

і політичної систем, реалізації основних принципів правової держави, адже 

від рівня правосвідомості безпосередньо залежить вирішення завдань 

зміцнення законності та правопорядку, підвищення ефективності та якості 

діяльності правоохоронних органів та ін.  

Актуальним питанням наразі є проблема формування професійної правової 

свідомості. Адже якщо для більшості індивідів правосвідомість є чинником, 

що детермінує ефективність задоволення їх власних потреб, то від 

правосвідомості людей, чия професійна діяльність має юридичний характер, 

пов’язана із фактичним здійсненням, реалізацією правових приписів, 

безпосередньо залежить ефективність реалізації інтересів інших суб’єктів. 

Саме від розвиненості та сформованості елементів професійної 

правосвідомості залежить спрямованість усієї юридичної діяльності: вибір 

правових засобів, якість взаємодії та дієвість правового регулювання в 

цілому.  

Отже, теорія правосвідомості достатньо широко вивчається вченими-

правознавцями, однак відсутність єдиного підходу до визначення поняття й 

виділення його характеристик, різні погляди на процес формування 



професійної правосвідомості, її структуру та функції, дозволяє говорити про 

недостатній ступінь розробленості даної теми у вітчизняній правовій науці. 

До того ж, є зрозумілим, що соціальний та політичний розвиток суспільства 

змінює як самий зміст, так і усталені наукові уявлення про правосвідомість. 

Нова суспільна, правова та політична реальність вимагає перегляду існуючих 

поглядів на дану проблему, нового рівня усвідомлення структури й змісту 

професійної правосвідомості на основі сучасних наукових підходів.  

Сьогодні в юридичній науці найбільш поширеним підходом до визначення 

правосвідомості є розуміння її як сукупності уявлень, поглядів, оцінок і 

емоцій, за допомогою яких виражається ставлення людини та соціальних 

груп до діючого і бажаного права.  

Розгляд сутності поняття «правосвідомість» дає можливість виділити такі її 

характерні риси. По-перше, правосвідомість визначається як самостійна 

форма суспільної свідомості, що тісно взаємодіє з моральними, релігійними, 

політичними та іншими формами свідомості. Проте у правосвідомості 

відбиваються лише ті явища, які становлять правову сторону життя 

суспільства. По-друге, в правовій свідомості відбивається ставлення суб’єкта 

до права, юридичної практики, діяльності інших суб’єктів, їх оцінка. 

Особливість правосвідомості виявляється також у способі відбиття правових 

явищ суспільного життя – їх усвідомлення здійснюється за допомогою 

спеціальних юридичних понять і категорій. По-третє, правосвідомість як 

цілісне поняття охоплює волю, почуття, думки та всю сферу духовного 

досвіду. Правосвідомість не тільки відбиває ставлення індивіда до правової 

дійсності, а й спрямовує його на певні зміни в правовому середовищі, 

прогнозує і моделює їх. Отже, правосвідомість можна визначити як особливу 

сферу свідомості, що відбиває правову дійсність у формі юридичних знань та 

оціночного ставлення до права і практики його реалізації, соціально-

правових установок і ціннісних орієнтацій, що регулюють поведінку в 

юридично значущих ситуаціях.  

Відповідно до поставлених в статті завдань представляється теоретично 



виправданим і необхідним розподіл правосвідомості за видами в залежності 

від повноти правової інформації та глибини відбиття правової дійсності на 

буденну (емпіричну), наукову (теоретичну) і професійну. Зосередження 

уваги саме на цьому критерії типологізації правосвідомості дозволяє перейти 

до характеристики головних елементів структури професійної 

правосвідомості.  

Професійна правосвідомість властива людям, які мають спеціальну 

юридичну освіту й займаються практичною юридичною діяльністю. Даний 

вид правосвідомості складає сукупність понять, уявлень, ідей, переконань, 

стереотипів, які утворюються саме в середо-вищі професіоналів-юристів. Її 

особливістю є доскональне знання правових норм, що регулюють певні види 

юридичної діяльності, а також відповідних юридичних процедур. Цей 

різновид правосвідомості відіграє найбільш важливу роль у реалізації 

юридичних норм, саме від її демократичної та гуманістичної адекватності 

залежить стиль і дух правової практики. Професійна правосвідомість має 

особливості формування, що полягають у наявності певних стадій розвитку, 

своєрідності джерел правового інформування, вирішальному впливі чинного 

права. У своєму прояві вона детермінована нормами права, є формалізованою 

і ґрунтується на системі принципів. У галузевій, переважно кримінально-

правовій науковій літературі, відзначаються такі принципи, властиві 

професійній правосвідомості, як компетентність, орієнтованість на 

реалізацію правових норм, зв’язок з ідеями справедливості та законності та 

ін..  

Отже, найбільш адекватним у науковому плані є визначення професійної 

правосвідомості як різновиду групової свідомості, що являє собою цілісний, 

практично спрямований, нормативно детермінований спосіб сприйняття 

правової дійсності та зворотного впливу на неї. Предметом професійної 

правосвідомості виступають правові явища, а також суспільні відносини, що 

потребують правового регулювання. Суб’єктами професійної 

правосвідомості є особи, які мають спеціальну юридичну освіту і професійно 



займаються юридичною практикою.  

Узагальнюючи існуючі підходи до розуміння змістової морфології 

професійної правосвідомості, поєднаємо найбільш поширену у сучасній 

науці точку зору, яка виходить з її структурування на підставі виділення 

таких складових, як правова ідеологія (пізнавальний, когнітивний елемент) та 

правову психологію (соціально-психологічну, емоціонально-вольову 

складову) з позицією, відповідно до якої оцінювальний компонент 

правосвідомості розглядається як частина змістовного, виділивши в 

структурі професійної правосвідомості когнітивний (змістовий, 

ідеологічний), психологічний (енергетичний) і поведінковий елементи.  

Виходячи з такого підходу, розглянемо професійну правосвідомість в її 

змістовному та структурно-функціональному аспектах, визначивши основні 

складові її структури, охарактеризуємо їх особливості та взаємозв’язок із 

основними функціями.  

Психологічні елементи правосвідомості відбивають емоційне сприйняття й 

почуттєве ставлення людей до правової дійсності. Правова психологія 

охоплює сукупність правових почуттів, ціннісних орієнтацій, настроїв, 

звичок – тобто акумулює в собі всі психічні процеси, властивості та стани, 

які проявляються в конкретній правовій поведінці. Вона складається 

стихійно, внаслідок безпосереднього впливу правової дійсності і є 

початковою, емпіричною ланкою правосвідомості. Правова психологія 

містить в собі низку компонентів, серед яких можна виділити сталі (нерухомі 

або стійкі до змін), до яких відносяться правові уявлення, стереотипи і 

символи, традиції; та динамічні (рухомі, емоційно забарвлені) – почуття, 

емоції, настрої, пов’язані із правом.  

Професійна, теоретично розвинена правосвідомість, поряд із зазначеними 

(почуттєвими й образними формами і засобами усвідомлення та вираження 

права), використовує також такі абстрактно-логічні пізнавальні засоби і 

форми, як правові поняття, категорії, ідеї, принципи та ін.. Таким чином, 

окрім правової психології, до структури правосвідомості входить правова 



ідеологія, тобто наукове вираження правових поглядів, теорій, ідей 

соціальних груп, суспільства, які в концептуальному, систематизованому 

вигляді відбивають і оцінюють правову реальність. На відміну від правової 

психології, яка має переважно емоційний, поверховий характер, правова 

ідеологія в процесі пізнання права прагне дійти до виявлення його сутності, 

виявити існуючі закономірності і зв’язки, а отже, представити ці знання у 

вигляді певної догми. Таким чином, правова ідеологія є результатом 

свідомої, цілеспрямованої та організованої діяльності теоретиків, для якої 

характерне цілеспрямоване наукове осмислення права не на рівні його 

окремих проявів, а як цілісного явища.. По суті, мова йде про формування 

правосвідомості на теоретичному рівні за участю професіоналів.  

Серед основних компонентів правової ідеології в юридичній літературі 

виділяють правові знання, ідеї, теорії, погляди, логічну оцінку права. Саме 

правові знання, навички та вміння юридичної діяльності складають основу 

професійної правосвідомості. Професійна правосвідомість, таким чином, 

передбачає професійну інформованість, компетентність у сфері чинного 

законодавства і практики його реалізації, і виражається у достатньо глибоких 

та професійно необхідних знаннях про право та закономірності його буття, 

що дозволяє займатися професійною, юридичною діяльністю.  

У правосвідомості виділяють також і поведінковий структурний елемент 

(вольовий бік правосвідомості), який являє собою процес переведення 

правових норм у реальну правову поведінку і синтезує в собі раціональні та 

емоційні моменти. Саме через нього відбувається реалізація психологічного 

та ідеологічного елементів правосвідомості.  

Формування поведінкового елемента в структурі правосвідомості 

відбувається шляхом ціннісно-орієнтаційної діяльності, спрямованої на 

раціональне усвідомлення соціальних цінностей, на усвідомлення залучення 

до системи правових відносин, що, власне, й переводить людину на рівень 

реального суб’єкта правовідносин. Правова поведінка складається із 

елементів, що визначають її напрямок (характер), – правових уявлень, 



установок, переконань, орієнтацій.  

Поведінковий елемент професійної правосвідомості має власні особливості. 

Насамперед, він передбачає обов’язкову наявність установки на правомірну 

поведінку, а також орієнтацію на неухильне виконання норм права та 

нетерпимість до їх порушення. Разом з тим, професійна правосвідомість 

розподіляється за видами відповідно до особливостей рольової поведінки, 

методів діяльності. Так, наприклад, у діяльності та оцінці правової дійсності 

слідчих переважає звинувачувальний уклін, тоді як свідомість адвоката 

орієнтована на захист інтересів клієнтів. Очевидно, що видова різниця 

професійної правосвідомості визначається саме особливостями усталених 

правових установок у представників типових юридичних професій.  

Таким чином, професійну правосвідомість можна визначити як зумовлену 

специфікою соціальної ролі та юридичної діяльності систему правових ідей, 

поглядів, почуттів, ціннісних орієнтацій, що визначають образ життя та 

мотиви поведінки у службовій сфері представників юридичної професії. 

Професійна правосвідомість може бути класифікованою виходячи з її змісту 

та особливостей, а також диференційованою відповідно до об’єму і якості 

знань, правових установок і ціннісних орієнтацій, професійних умінь та 

навичок. Для професійної правосвідомості є характерним відбиття потреби 

правового розвитку суспільства у юридичних термінах і категоріях, здатність 

оцінювати ті або інші факти суспільного життя, поведінки людей с точки 

зору чинного законодавства. Особливість професійної правосвідомості 

полягає також у інтенсивності прояву правових настанов та ціннісних 

орієнтацій – професійна правосвідомість відрізняється від інших більш 

стійким позитивним ставленням до права та практики його реалізації, що 

передбачає звичку слідувати закону, високий ступінь згоди з правом, 

розуміння його важливості та необхідності реалізації.  

Специфіка знань суб’єктів професійної правосвідомості залежить від 

професійної діяльності, галузевої приналежності принципів і норм, що 

регулюють цю діяльність, і характеризується різною глибиною й ступенем 



формалізації (готовності до  застосування).  

Аналіз структури правової свідомості дозволяє стверджувати, що 

максимально повно особливості професійної правосвідомості можна 

розглядати, виходячи з її функціональних характеристик. Функції 

правосвідомості виступають конкретними напрямками та шляхами 

виконання нею своєї соціальної ролі, а властиві їй засоби впливу на суспільні 

відносини завдають цілеспрямований вплив на структуру правосвідомості.  

Характеризуючи функції професійної правосвідомості, необхідно зауважити, 

що наразі в правовій науці також відсутня єдина думка про їх видове 

різноманіття. Так, О. Лукашева виділяє гносеологічну, прогностичну функції 

та функцію правового моделювання. В. Щегорцов більш детально класифікує 

функції правосвідомості на когнітивну, ідеологічну, нормативно-

прогностичну, а також функції правового моделювання та правового 

регулювання. На думку К. Бельського до основних функцій правосвідомості 

належать відображально-пізнавальна, інформаційна, оцінювальна, 

регулятивна, виховна та прогностична. Розходження в кількості та якісних 

характеристиках функцій правосвідомості зумовлюються, насамперед, 

різністю критеріїв, що застосовуються у даних моделях класифікації. Так, у 

випадку, коли виділяються такі функції, як гносеологічна, прогностична або 

функція правового моделювання, мова, по суті, йде про зовнішній бік 

функціонального аспекту правосвідомості. Внутрішні ж функції 

правосвідомості пов’язані з її соціально-психологічною структурою.  

Виходячи саме з виділення таких внутрішніх структурних елементів 

правосвідомості, як інтелектуальна, емоційна та вольова, можна визначити 

три її основні функції – пізнавальну, оцінювальну та регулятивну. Усі інші 

функції постають похідними від них і практично охоплюються ними, зокрема 

– світоглядна, прогностична, інформаційна, виховна та ін. Відповідно до 

зазначених функцій правосвідомості визначаються її основні функціональні 

компоненти – інтелектуальний (певна сума юридичних знань та умінь), 

інтелектуально-емоційний (система оцінок та ставлень до права, практики 



його виконання й застосування) та інтелектуально-емоційно-вольовий 

(сукупність правових настанов та ціннісних орієнтацій). Класифікацію, 

відповідно до якої окремі елементи правосвідомості співвідносяться з її 

основними функціями та емпіричними показниками, наводять такі вчені, як 

В. Лапаєва, В. Нерсесянц , Т. Синюкова та ін.  

Пізнавальна (когнітивна) функція правосвідомості виявляється в тому, що 

правосвідомість виступає об’єктивним засобом, інструментом відбиття й 

усвідомлення явищ правової дійсності. Через правосвідомість здійснюється 

як повсякденний, так і професійний та науковий аналіз закономірностей 

правового життя суспільства, пізнається істинність самого права й способів 

правового регулювання, формулюються науково-практичні знання про право. 

Процес пізнавальної діяльності в сфері права здійснюється у різних формах 

(почуттєвих, образних, логіко-понятійних) вираження та осмислення 

окремих правових явищ і права в цілому, і одночасно дозволяє суб’єктам 

формулювати своє оцінювальне ставлення до чинного законодавства та 

практики його реалізації. Таким чином, пізнавальна функція правосвідомості 

є тісно пов’язаною з оцінювальною. Оцінювальний процес здійснюється 

паралельно із пізнавальним і полягає в тому, що з позиції правової психології 

та правової ідеології дається оцінка конкретним життєвим обставинам як 

юридично значущим. Під правовою оцінкою, відповідно, розуміється 

специфічна діяльність суб’єктів права по встановленню (ототожненню) 

соціальної і правової кваліфікації правових подій та явищ на основі власного 

досвіду і правової практики . Оцінювальна діяльність надає закінчений 

характер пізнанню права, спрямовує юридичні знання на вирішення 

практичних завдань відповідно до усвідомлених інтересів.  

Результатом оцінки права або нормативної ситуації є формування ціннісно-

орієнтаційного ставлення в сфері права, що дозволяє дану функцію 

правосвідомості визначити як ціннісно-орієнтаційну.  

Регулятивна функція професійної правосвідомості полягає в усвідомленні, 

визначенні та реалізації суб’єктом у конкретних діях своєї поведінкової 



позиції (моделі поведінки) стосовно вимог діючого права. Дана функція (її 

зміст і характер, усвідомлено-вольова спрямованість на дотримання вимог 

права) складається та реалізується під визначальним впливом інших функцій 

правосвідомості – характеру і якості усвідомлення права та сформованих 

ціннісних орієнтацій, устремлінь і настанов. Таким чином, регулятивна 

функція здійснюється через систему мотивів, правових установок та 

ціннісних орієнтацій, які синтезують в собі усі інші джерела правової 

активності та мають специфічні механізми формування і функціонування.  

Виходячи з розглянутого, провідним завданням професійної правосвідомості 

перед нами постає саме регулювання правової діяльності, надання їй 

цілеспрямованого характеру, що акумулюється у регулятивній функції. Таке 

місце даної функції серед інших зумовлюється властивостями самої 

свідомості не лише відображати дійсність, але й визначати, спрямовувати 

поведінку, спонукати особистість до прийняття рішень у певних правових 

ситуаціях, учасником яких вона стає, проявляти правову активність, 

реалізовувати свої права, виконувати юридичні обов’язки та ін.  

Отже, правосвідомість як системне явище характеризують її структурні 

елементи і функції. Професійна правосвідомість відрізняється від інших 

видів правосвідомості якісним станом елементів свого змісту – когнітивного, 

психологічного та поведінкового, перш за все, за об’ємом та глибиною 

політико-правових знань, навичками та вміннями аналізувати правові 

проблеми, вирішувати поставлені юридичні завдання. Правова психологія, 

правова ідеологія та правова поведінка як структурні компоненти 

професійної правової свідомості кожна своїми засобами сприяють 

здійсненню функцій правосвідомості в правовій діяльності її носіїв. При 

цьому необхідно відзначити, що головним результатом дії пізнавальної 

функції є забезпечення досягнення необхідного рівня правових знань, тоді як 

підсумком дії всіх інших функцій стає формування конкретного ставлення 

суб’єкта до соціально-правової реальності. Загальна ж роль професійної 

правосвідомості виходить далеко за межі досліджених основних її функцій і 



виявляється також у різних видах юридичної діяльності, зокрема – у 

правотворчості та правореалізації.  

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, професійну правосвідомість можна визначити як зумовлену 

специфікою соціальної ролі та юридичної діяльності систему правових ідей, 

поглядів, почуттів, ціннісних орієнтацій, що визначають образ життя та 

мотиви поведінки у службовій сфері представників юридичної професії. 

Отже, найбільш адекватним у науковому плані є визначення професійної 

правосвідомості як різновиду групової свідомості, що являє собою цілісний, 

практично спрямований, нормативно детермінований спосіб сприйняття 

правової дійсності та зворотного впливу на неї. Предметом професійної 

правосвідомості виступають правові явища, а також суспільні відносини, що 

потребують правового регулювання. Суб’єктами професійної 

правосвідомості є особи, які мають спеціальну юридичну освіту і професійно 

займаються юридичною практикою.  

ІІІ. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА ЯК ПОЛІСТРУКТУРНЕ 

ЯВИЩЕ 

 

Естетична культура окремого юриста є синтезом загального, особливого та 

одиничного. Всі аспекти і рівні загальнолюдської і професійної культур 

відображаються в індивідуальній свідомості, поведінці і діяльності особи. 

Тому естетична культура юриста постає як складне переплетення природних, 

соціальних, виховних, культурних чинників, його власної активності та 

вибіркової діяльності щодо засвоєння цінностей світової і вітчизняної 

культури, які власне роблять його унікальним та самобутнім. 

Необхідно пам’ятати, що структура естетичної культури юриста багатомірна. 

Перш за все, важливо дослідити естетичну свідомість правника, що 

відтворюється в ідеалах, потребах, настановах, смаках, поглядах, концепціях, 

різних проявах правової діяльності, а також у побуті, суспільному житті. Для 

повного розкриття проблематики потрібно проаналізувати компоненти 



естетичної культури юриста: суб’єкт естетичної діяльності, об’єкт 

естетичного впливу, форми естетичної діяльності, естетична свідомість, 

естетичні переживання, естетичні потреби, гармонія, а також, функції 

естетичної культури які вона виконує у контексті соціокультурного 

простору: формування відчуття естетичного задоволення від професійної 

діяльності, естетизація слідчих дій, формування естетично(правового смаку 

юриста, вироблення правильних естетичних суджень, оцінок щодо тих чи 

інших явищ, інформаційна функція, а також, здійснення сприятливого 

впливу на світогляд, моральні поняття і поведінку юриста, виховання 

здатності помічати, розуміти красу в природі, суспільному житті, 

правотворчій діяльності, естетико-правовий розвиток юриста, вираження 

буття права, правової ідеї. 

Розвиток естетичної культури юриста повинен базуватися на таких 

принципах як: принцип естетично(правового мислення, естетичний рівень 

правової інформації (обізнаності), єдність естетичної свідомості, почуття та 

естетичної діяльності. Тоді значущість естетичної культури юриста 

полягатиме в її „закоріненості‖ у професії, суб’єктивно(особистісному 

ставленні самого юриста до службової діяльності. 

Незважаючи на те, що окремі аспекти „естетичності‖ професійної діяльності 

юриста привертали увагу фахівців з філософії права так і правової етики та 

соціології права, важливим буде комплексне дослідження особливого 

естетичного ставлення особи до своєї професії – професіоналізму 

(майстерності); захопленості професією і морального задоволення від неї; 

престижності юридичної професії. 

Юрист є продуктом культури того часу, в якому він живе. Тому духовно-

ціннісні особливості особи юриста є наслідком чотирьох типів зв’язків: 

генетичний зв’язок з вихідними цінностями суб’єктивної взаємодії особи зі 

світом;  

їх інтегративність щодо вихідних цінностей;  

глибокий необхідний зв’язок з основними складовими змісту людського 



буття;  

своєрідність інтерпретації цих складових змісту в певному контексті. 

Ці особливості передбачають вирішення на внутрішньому рівні 

суперечностей між: „неперехідними загальнолюдськими, духовними і 

глибоко особистісними екзистенційно-гуманістичними цінностями; 

існуючими в суспільстві духовно(ціннісними орієнтирами вконкретний 

період часу і умовами їх втілення в естетичній діяльності; вихідними 

духовно-естетичними цінностями та їх інтерпретацією у відповідному 

контексті‖. 

Структура естетичної культури юриста тотожна загальній структурі 

естетичної культури особи. Специфіка ж визначається особливостями 

професійної діяльності, спілкування. 

Тому естетична культура юриста значною мірою детермінується 

професійною культурою. 

Зрозуміло, що естетична культура юриста не може існувати сама по собі, 

відокремлено від певного центру, основи її розвитку. Тому необхідно вказати 

на те, що, залежно від соціальної значущості, розрізняють естетичну 

культуру особи юриста, естетичну культуру професійної групи, естетичну 

культуру „юридичного корпусу‖ конкретного суспільства. Співвідношення 

естетичної культури юриста та естетичної культури суспільства (або взагалі 

усього людства) визначається тією мірою засвоєння естетичних цінностей, 

якою володіє конкретна особистість. Тому естетична культура юриста 

виступає як ступінь, рівеньопанування естетичною культурою суспільства і 

втілення її у професійну діяльність. 

Ні інтелектуальний, ні емоційний розвиток особистості не може бути 

повним, якщо вона естетично недостатньо розвинута. Естетична культура 

забарвлює емоції, волю, розум правника вмінням бачити, відчувати, 

створювати та втілювати закони природного права, гармонію його краси у 

повсякденній роботі. Правник з високим рівнем розвитку естетичної 

культури ставиться до себе, до природи, до інших не як споглядач, а як 



людина, що відчуває унікальність і своєрідність іншого. Цей момент має 

надзвичайно важливе значення у практичній роботі, де нерідко відбувається 

зіткнення двох протилежних світів. І саме в такі моменти не слід забувати, 

що перед нами перш за все людина, в душу якої може заглянути лише Бог, 

тільки Йому належить винести кінцевий вирок цій людині. Але парадокс 

естетичного ставлення до дійсності полягає в тому, що суб’єкт безпосередньо 

переживає свою єдність з навколишнім світом, який не протистоїть людині у 

своїй відчуженій об’єктивності, але відкривається як світ людини, 

споріднений з нею та зрозумілий їй. Лише за цієї умови можливе підвищення 

рівня правової діяльності до рівня естетико(правової. Невід’ємною 

складовою естетичної культури юриста є таке поняття, як краса. Краса – це 

категорія, що виражає сприйняття й творення людиною гармонії власного 

буття і навколишнього світу. Краса містить у собі такі якості людини і 

навколишнього світу, як досконалість, виразність, завершеність.  

Рівень естетичної культури впливає на внутрішні переконання та їх 

зовнішній прояв. Естетика внутрішніх переконань проявляється в тому, що 

юрист схильний у своїх діях виражати позитивні риси не лише тому, що так 

належить, а тому, що так чинити підказує його внутрішній голос. Гармонійно 

розвинута особистість неодмінно прагне до постійного вдосконалення 

власної естетичної культури. Така людина у всьому бачить позитивне, хоч це 

зовсім не означає, що вона не помічає негараздів. Юрист усвідомлює, що 

кожне порушення законів природного права неминуче знайде свою оцінку 

через істину у позитивному праві. Адже істина є не лише правильність, а й 

відповідність. Наприклад, якщо за характером злочину, згідно з позитивним 

правом, певне покарання належить відбути тій особі, яка скоїла злочин, то за 

природним правом покараними можуть бути не лише злочинці, а й їхні діти 

або родичі.  

Для формування естетичної культури необхідним є також особистий досвід і 

власна сфера діяльності та самовираження. Важливо, на нашу думку, щоб ті 

позитивні знання, досвід, який отримує особа від спілкування з реальним 



оточуючим світом, стали її переконаннями, а естетично(культурні норми 

ввійшли в життя і повсякденну діяльність на рівні підсвідомого прояву. 

Юрист має прагнути збагачувати свій естетично-культурний потенціал, 

залучати його до сфери власної життєдіяльності, усвідомлюючи, попри це, і 

самостійну цінність свого внутрішнього розвитку. 

За цих умов функціонування естетичної культури створюється певне 

внутрішнє середовище, яке є не просто культурним чи правовим, а 

естетично-культурним – таким, що формує певний тип внутрішньої культури 

юриста. Таке середовище має відповідати законам краси, гармонійності, щоб 

розвивати естетичну культуру. Юристові ж необхідно враховувати, як діє 

естетичний чинник на людину у правовому полі, який вплив він має на 

формування саме правомірної поведінки.  

Для юриста важливо перебувати під впливом чинника естетичної краси і 

гармонії, тобто діяти не лише в рамках позитивного права, а й природного, 

яке власне і забезпечує наявність цих чинників. Слід зауважити, що таке 

середовище мають забезпечувати закони природи; в іншому разі, коли 

результат досягатиметься іншим способом, можуть нехтуватися естетичні 

основи творчості, зневажатися загальнолюдські цінності і навіть закони 

краси. 

Можна говорити про два основні прояви естетичної культури юриста – 

зовнішній і внутрішній. Зовнішній окреслюється сферою – культура 

зовнішнього вигляду, культура поведінки, етикет, імідж. 

Зовнішній вигляд юриста – це вміння проявити зовні свій внутрішній світ, 

що в цілому є важливим елементом естетичної культури. Але зовнішній 

вигляд не може бути особистою справою кожної особи, оскільки це, перш за 

все, умова взаємного спілкування і дуже часто запорука успішного 

виконання службових обов’язків. Одяг завжди є важливим елементом 

особистості, дзеркалом того, що в людині є одвічного і риторичного або 

неправдивого, колективного та індивідуального, манірного та істинного‖. 

Велика кількість професій передбачає спеціальний формений одяг, який є 



візитною карткою представника цієї професії, (лікар, пожежник, міліціонер 

тощо). Стосовно юридичної професії, то наявність форменого одягу 

притаманна представникам небагатьох юридичних спеціалізацій. Зокрема, 

одяг суддів виконує швидше функцію означення виключного становища 

судді і є свідченням його особливих владних і правових повноважень. 

Загалом, представники юридичної професії одягаються в одяг класичних 

зразків, контекстуальних для даної культури. 

Досягнення гармонійної єдності високих моральних надбань: доброти, 

чесності в особистому і суспільному житті і краси зовнішнього прояву цих 

якостей і є одним із зовнішніх завдань естетичного розвитку юриста (в 

етикеті поєднуються етика з естетикою). Естетичні риси і характеристики 

юриста реалізуються через всю систему суспільних відносин, у які він 

включений. Це відносини релігійні, правові, моральні, економічні, політичні, 

ідеологічні тощо. Всі ці відносини регулюються, перш за все, моральними і 

правовими нормами, конституційними або відомчими нормативними актами. 

Водночас ці ж відносини можуть бути і об’єктом естетичної діяльності. 

Естетичною формою багатоманітності суспільних відносин виступає етикет, 

у нашому випадку – службовий етикет. 

Однак виховання культури поведінки не зводиться до засвоєння норм 

„красивої поведінки‖, тому що глибинно ці норми поведінки пов’язані з 

моральними принципами та цінностями. 

Зовнішня культура поведінки є відображенням прояву і вираження 

внутрішньої культури, всього духовного світу і складу особистості. Таким 

чином, набути навиків культурної поведінки – не означає „завчити‖ 

відповідні правила, а потім механічно застосовувати їх у спілкуванні, подібне 

„залучення‖ до культури мало що дасть і мало чого варте. Необхідно інше – 

зрозуміти, перейнятися усвідомленням великого людського сенсу, 

закладеного у ці зовнішні форми. 

Тоді правила хорошої поведінки, краса спілкування стануть внутрішнім 

переконанням, „другою натурою‖, і дотримання їх буде приносити людині 



почуття задоволення і радості. 

Поняття внутрішнього пов’язане зі сферою естетичного світогляду окремого 

юриста. Внутрішня сфера естетичної культури юриста представлена 

розвинутим естетичним почуттям, естетичним смаком та естетичним 

ідеалом. У сфері гармонізації суспільних відносин, у які включений юрист, 

естетичне має органічно поєднуватися з моральним, так само, як у сфері 

предметної діяльності поєднується естетичне та утилітарне. Сучасний юрист 

має бути особистістю з високими моральними якостями і розвинутою 

естетичною свідомістю. Цілісність людської особистості, незалежно від 

професійної належності, „велич її душі, висока культура поведінки 

залишаються і до сьогоднішнього часу ідеалом гармонійного благородства, 

тим орієнтиром індивідуальної самодосконалості, до якої повинна прагнути 

кожна людина‖. 

Ще в античні часи була вироблена категорія „калокагатії‖, яка означає 

гармонію внутрішнього та зовнішнього і є основною умовою краси людини. 

Розгляд естетичної культури юриста був би неповним без вивчення її через 

призму естетичності професійної діяльності. Особливо яскраво це 

проявляється в естетичному ставленні юриста до своєї праці. Взаємозв’язок 

естетичної культури особистості і процесу праці, зокрема професійної, багато 

в чому зумовлений тим, що сфера праці є визначальною у вихованні почуття 

прекрасного, формування естетичних поглядів та ідеалів. Роль праці 

(професійної в тому числі) у вироблені в індивіда естетичної культури значно 

підвищується, якщо ця праця одухотворена високими, істинно 

гуманістичними цінностями. У зв’язку з цим виникає проблема аналізу 

естетичних властивостей праці та складного взаємозв’язку між моральним та 

естетичним, який виникає в процесі професійної діяльності. Естетичне 

почуття, покликане сприяти виконанню юристом свого професійного 

обов’язку: робити необхідне для суспільства, що в цілому є одним із шляхів 

естетизації праці, яка забезпечує творчу активність людини. 

Про працю, зокрема професійну, можна говорити з точки зору особистісних, 



атрибутивних властивостей, якими є професійна майстерність, поклик до тієї 

чи іншої сфери діяльності, оскільки саме у професійній досконалості 

міститься джерело прояву естетичних переживань особистості. Таке 

відношення яскраво проявляється у свідомому дотриманні основних 

принципів професійної діяльності юристів, які є безсумнівною позитивною 

цінністю і мають естетичний потенціал. 

Спробуємо виділити основні параметри „естетичності” юридичної 

діяльності через конкретного її носія:  

1) особливим естетичним наповненням характеризується ставлення особи 

до своєї професії – професіоналізмом (любов до професії, поклик, 

майстерність); 

2) захопленість професією і моральне задоволення нею;  

3) престиж юридичної професії. 

Професіоналізм у юридичній сфері є особливим особистісно-індивідуальним 

рівнем оволодіння професією, він проявляється в тому, що професія стає 

способом життя людини, її життєвою потребою. Юрист-професіонал – це 

людина, яка глибоко себе поважає, цінує своє „ремесло‖ і поєднаний із ним 

спосіб життя (побут, громадські справи, стиль та уклад життя). Професійна 

майстерність або професіоналізм як особлива кваліфікаційна характеристика 

працівника поєднує високий професійний рівень, професійну майстерність, 

красу виконання службових обов’язків через сукупність використаних 

прийомів і навиків. Професіоналізм як досконале оволодіння професією 

завжди викликає захват та асоціюється з довершеністю і красою, 

перекликається із майстерністю, яка трактується креативним показником 

оволодіння професією. Майстерність кожного юриста унікальна і 

неповторна, як сама особистість юриста. 

Майстрам властивий власний стиль реалізації професійних здібностей і 

вирішення поставлених завдань (способи, прийоми дій у тій чи іншій 

ситуації), який визначається їх індивідуально-психологічними 

особливостями (характер, темперамент) і здібностями пізнавальної та 



емоційної сфер, а також досвідом і рівнем засвоєння правоохоронної 

діяльності. Майстер, професіонал – це людина, яка „виділяється або якимись 

спеціальними якостями, або універсалізмом, широкою обізнаністю у 

професійній сфері, або тим і іншим. Він набув свого індивідуально-

визначеного стилю діяльності, його результати стабільно хороші, і він має 

підстави вважати себе в чомусь незамінним (у будь(якому разі – 

невідтворюваним) працівником‖. 

Але, разом з тим, ми повинні враховувати той факт, що праця професіонала 

не зводиться лише до того, що помітно сторонньому спостерігачеві; 

професіонала слід розглядати як складну систему, що має не лише зовнішні 

функції „віддачі‖, але і дуже складні внутрішні функції (побудова образу 

майбутнього результату діяльності, „виношування‖ шляхів і способів 

досягнення цього результату діяльності, емоційне переналаштування на 

роботу, загальне відчуття захищеності тощо). Професіоналізм, майстерність 

юриста є свідченням наявності у нього творчого начала, що має такі ознаки, 

як „неповторність‖, „оригінальність‖, „суспільно-історична унікальність‖. 

Важливим аспектом прояву творчості у професійній юридичній діяльності є 

розвиток морального світу юриста, сформованість у нього почуття 

відповідальності, професійної гордості, обов’язку тощо. 

Творчий підхід до своєї професії у юриста проявляється через формування та 

наявності у нього особливих особистісних якостей, які забезпечують йому 

досягнення в результатах його діяльності довершеності, гармонії і краси. Із 

особистісних якостей юриста, які сприяють розгортанню творчого начала, 

велику роль відіграють такі, як інтуїція, уява, фантазія тощо. 

Але особливої уваги потребує така якість як імпровізація. На думку 

Б. Руніна, імпровізація проявляється безпосередньо, нібито „повністю 

анулює часовій проміжок між задумом та здійсненням‖. Ця здатність стає 

можливою лише тоді, як особистість оволодіє всіма таємницями своєї 

професії, якщо у неї розвинута творча уява, коли вона володіє багатством 

накопичених вражень, знань і досвіду. З філософської точки зору 



імпровізацію можна розглядати як реалізацію інтуїції, яка виникає за 

сприятливих умов і за наявності в особистості певних здібностей і рис, що 

формуються на основі досвіду цілеспрямованої діяльності. В імпровізації 

одночасно оформляється і реалізується задум, тобто всі елементи певної, але 

суто творчої цілеспрямованої діяльності компілюються в одномоментній дії. 

Дуже складним видається питання про імпровізацію у правовій сфері, 

оскільки остання постає як регламентовано(впорядковане ціле, а наявність у 

праві стандартів не завжди є позитивною. Відчутною є потреба в 

неординарно мислячих спеціалістах, які вміють швидко і правильно 

реагувати на конкретні життєві ситуації, врегульовуючи та вирішуючи їх. 

Здатність до імпровізації можна розвинути в кожному юристові. Але ця 

здібність передбачає високий рівень культури мислення, глибокі і різнобічні 

знання, професіоналізм. 

Стереотипність мислення та імпровізація не можуть співіснувати, оскільки 

імпровізація – це майстерність, яка досягається наполегливою працею і 

самовихованням. Вона притаманна такій особистості, яка за своєю суттю 

прагне гармонії, довершеності і краси. 

Творчий поклик у юридичній професії постає триєдиною основою аспектів: 

орієнтаційним, евристично(перетворювальним, належності. 

Орієнтаційний аспект виражається в тому, що вибір професії і є можливістю 

розкрити свої здібності, стати творцем. Тому вибір професії юриста, 

зазвичай, пов’язаний із творчим покликом до цієї професії, зумовленим 

особливим психологічним складом особистості, традиціями і вихованням. Це 

те, що називається професійним спрямуванням особи, яка розуміється як 

система прагнень юриста щодо застосування всіх своїх сил і здібностей у 

вибраній юридичній професії. Професійне спрямування характеризується 

позитивним ставленням до професії юриста; оцінкою її як найважливішої і як 

такої, що відповідає особистим прагненням і бажанням; схваленням її цілей і 

завдань; потребою присвятити себе їх досягненню і вирішенню, участі у 

створенні правової держави; установками на використання законних і 



цивілізованих способів вирішення завдань. 

Евристично-перетворювальний аспект юридичної професії полягає в тому, 

що кожний юрист за своїм призначенням і сутністю є творець, який творчо 

ставиться до світу, а творчість – це „діяльність, яка здатна породжувати щось 

якісно нове, те, чого раніше не було‖]. 

Належність – це внутрішня потреба реалізації особистісного потенціалу в 

юридичній діяльності, міра розкриття творчого поклику юриста, що 

визначається ступенем реальної гуманності суспільства. 

Розглянемо ще один момент, який характеризує естетичність юридичної 

професії, – престижність. Престижність як естетична цінність юридичної 

професії нерозривно пов’язана з моральним способом її прояву, який 

репрезентується двояко: в соціально-економічному та ідеологічному 

контекстах. Престижність юридичної професії проявляється у почуттях 

першочерговості, гордості за свою працю та успіхи, досягнуті в ній. Доволі 

значну роль тут відіграють цінності юридичної професії та її соціальна 

значущість, яка походить із основних соціальних завдань, що стоять перед 

юристами. Всією своєю поведінкою юристи мають стверджувати повагу до 

правничої професії, сприяти зростанню її престижу та ролі у 

державотворенні і громадському житті. Такого підходу необхідно 

дотримуватися у всіх сферах діяльності юристів: професійній, науковій, 

громадській, публіцистичній та інших. Постійне самовдосконалення, 

підвищення освітнього рівня і кваліфікації є моральним обов’язком кожного 

юриста. 

Є всі підстави стверджувати, що юрист, який відзначається високою 

естетичною культурою, є справжнім фахівцем, людиною духовно багатою, а 

саме такі юристи сьогодні і потрібні, адже у нашій державі відбувається 

важливий процес побудови цивілізованого суспільства. Необхідно зазначити, 

що однією з найскладніших і дискусійних проблем у визначенні ролі і місця 

естетичної культури юриста є проблема співвідношення естетичної і 

професійної (правотворчої) діяльності. Погляди на неї, дослідників можна 



умовно згрупувати. Прихильники першої точки зору стверджують, що 

естетична та професійна діяльність у праві повністю співпадають. Хоча з цим 

можна не погодитися. Адже не кожен результат естетичної діяльності 

містить професійну інформацію, але обов’язково містить природну 

концепцію світобудови, що закріплюється в першооснові побудови правової 

системи, підкреслюючи зв’язок, але не абсолютну ідентичність. 

Прихильники другої точки зору вважають, що естетичний момент 

правотворчої діяльності і безпосередньо професійна діяльність – це різні 

аспекти, які не можуть ні співпадати, ні об’єднуватися, а лише існувати 

паралельно. Звичайно, в деяких моментах ця теорія може претендувати на 

правильність, але і в історичній, і у повсякденній практиці естетична 

діяльність втілюється у професійну, утворюючи тим самим найдосконаліші 

форми і результати правотворчої діяльності, що несуть у своїй сутності 

закони краси, природного права, вдосконалюючи правову систему 

позитивного права. 

Існує і третя точка зору, сутність якої полягає у тому, що естетична 

діяльність значно ширша за професійно(правову, тому що її результатом 

стають не лише певні норми, догми, правові приписи, але й неписані закони 

суспільного ладу, норми моралі, які накладаються на професійну діяльність і 

практику. 

Однак, на нашу думку, професійна діяльність не обмежується тільки 

шаблонно-приписним змістом, оскільки вона ґрунтується на законах добра, 

справедливості, розуміння внутрішньої сутності людини, на пошуку 

позитивних якостей, навіть у негативних проявах людської поведінки, на 

розумінні найзапекліших злочинців і пошуку в їхніх душах моменту 

людяності, на виробленні так званого професійного імунітету, який би не 

давав власній внутрішній культурі, переконанням правника зменшитися, 

притупитися внаслідок спілкування з певним контингентом 

правопорушників. 

Складовою частиною естетичної культури юриста є культура спілкування, 



яка органічно поєднує моральні та естетичні начала, добро і красу. Прийнято 

розрізняти пряме спілкування, яке здійснюється шляхом безпосередніх 

контактів, і спілкування опосередковане, відділене від особистості 

просторово(часовою дистанцією від особистості. Опосередковане 

спілкування переважно має односторонній характер, виходить за межі 

безпосереднього оточення індивіда і включає спеціальні засоби комунікації. 

Наприклад, юристи часто мають справу з документами, за характером 

оформлення яких можна робити висновок про естетичну культуру свого 

„невидимого‖ співбесідника: плями, неакуратний почерк, нерівні рядки або 

зім’ятий папір свідчать про низьку естетичну культуру автора. 

Набагато сильнішим в естетичному зрізі є пряме спілкування, що має 

сильний вплив на особистість, формування її потреб, її емоційний світ. 

Естетичні аспекти прямого спілкування засвоюються впродовж всього життя. 

Зупинимося детальніше на питаннях естетичних аспектів спілкування в 

юридичній діяльності. Естетика спілкування юриста неможлива без високого 

рівня культури мислення, що проявляється у вмінні пізнавати суттєві зв’язки 

і відношення об’єктивного світу, мислити творчо в процесі постановки і 

вирішення практичних і теоретичних проблем. Особлива роль в 

удосконаленні мислення належить культурі мови. Виконуючи комунікативну 

роль, мова виконує результати мислення людини не тільки для інших, але і 

для самої себе. Виражаючи думку в словесній, чуттєво сприйнятній формі, 

людина перетворює її у специфічний об’єкт. При цьому мова стає одним із 

засобів самосвідомості особистості. 

Мова, характер мови безпосередньо пов’язані з культурним рівнем людини і 

рівнем її мислення. Збіднена мова, засмічена зайвими словами, слугує 

суттєвою перешкодою в розвитку культури мови і всієї культури особистості, 

знижує інтелектуальний рівень спілкування. Одна з головних функцій 

спілкування – ціннісно(орієнтуюча. Необхідно підкреслити, що на сьогодні 

людство – у межах численних культур та субкультур – відпрацювало 

множинність систем ціннісних орієнтацій. І, зрозуміло, що не кожна з них 



може претендувати на визнання її загальнолюдською. На шляху знайомства з 

цими системами людина, перш за все отримує інформацію щодо інших 

культур, інших цінностей. Спілкування, базуючись на обміні інформацією, 

виконує інформативну функцію. Цей процес ми також можемо назвати 

нескінченним і багатоспрямованим. У контексті цього процесу людина не 

тільки набуває знань, практичних умінь, а й формує свій власний духовний 

світ, свої власні ціннісні орієнтації. Осягнення власного кола цінностей, 

формування власної ціннісної свідомості стає однією з основ особистісного 

світовідчуття та світогляду. Разом із тим, безумовну значущість у 

формуванні світогляду особистості має виховний вплив конкретного соціуму, 

конкретної історично(культурної доби, який реалізується саме через 

спілкування. Виховна функція спілкування спрямована, таким чином, на 

формування людини не тільки як представника певної спільноти, а й як 

унікальної особистості, яка у царині спілкування максимально повно реалізує 

себе. 

Спілкування, яке пов’язане зі справою, виконанням професійних обов’язків, 

вирішенням трудових, службових завдань, називається діловим 

спілкуванням. Більшу частину свого життя люди працюють, задовольняючи 

тим самим, перш за все, свої матеріальні і фізіологічні потреби. Разом з тим, 

професійна діяльність є сферою самореалізації і самовдосконалення людини. 

Постає питання, що ж тоді є „саморозвиток‖? За твердженням В. Лозового, 

це низка пов’язаних одна з одною подій, зумовлених внутрішньо 

притаманною недетермінованій нескінченності здатністю так змінювати свій 

стан на інший, що кожен наступний стан відповідає більш повному, 

досконалому, багатшому буттю. Тоді „саморозвиток особистості‖ – це низка 

пов’язаних одна з одною подій, зумовлених спрямуванням внутрішньо 

притаманної особистості свободи, яка об’єктивно забезпечує таку зміну 

станів особистості, що кожен наступний стан відповідає більш повному, 

багатшому, досконалішому буттю. 

Виконання юристом робочих справ завжди пов’язане з необхідністю 



взаємодії з іншими людьми, тобто з установленням і розвитком контактів, 

побудовою стосунків, обміном інформацією тощо. Іншими словами, трудова 

діяльність обов’язково передбачає спілкування, рівень і якість якого значно 

впливає на вирішення, а часто і вирішує справи, а також приносить 

задоволення своєю працею. Під час цього інформативного „збагачення‖ 

особистість кожного разу складає оцінку інших ціннісних орієнтацій, 

долучає інформацію й уявлення про інші цінності до свого духовного світу 

або відкидає. Саме у цьому процесі залучення – відторгнення цінностей і 

відбувається становлення особистості. Тому спілкування виконує й 

людинотворчу функцію. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, формування естетичної культури юриста відбувається через зовнішні і 

внутрішні чинники впливу прекрасного на особистість. Багато, звичайно, 

залежить від оточуючого середовища, але й чимало – від самого юриста, хоч 

це вимагає напруження як розумового, так і фізичного, морального. Щоб 

зберегти належний рівень власної естетичної культури, слід докласти зусиль, 

волі, бажання та внутрішніх переконань. Основне, – звичайно, не втратити 

власних оцінювально(нормативних критеріїв у спілкуванні з оточуючими, 

вміти вибрати правильні підходи і засоби для досягнення бажаного 

результату.  

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. У сучасних умовах юристи своєю діяльністю повинні виконувати не лише 

суто інструментальні функції, як-от забезпечувати ―обслуговування‖ 

нормального протікання процесів у різних сферах суспільного життя, але 

передусім виконувати місію ―соціальних лікарів‖ – виявляти нагальні 

суспільні проблеми, конфліктні ділянки і усіма законними засобами сприяти 

їх ―безболісному‖ вирішенню. Не буде перебільшенням стверджувати, що 

правник повинен певною мірою виступати ―соціальним філософом‖.  



2. Інакше кажучи, він має розуміти сутність соціальних процесів, володіти 

тією мудрістю, яка дозволить йому допомагати вирішувати людям їхні 

проблеми, вдаючися не лише суто до правових, але й до інших соціальних 

(зокрема моральних) норм, за умови якщо його дії не суперечать правовим 

приписам. Адже відомо, що об’єктивне юридичне право є не поодинокою 

системою нормативного регулювання у суспільстві, воно ―співпрацює‖ з 

моральними нормами, нормами корпоративними та звичаєвими. 

3. Професійну правосвідомість можна визначити як зумовлену специфікою 

соціальної ролі та юридичної діяльності систему правових ідей, поглядів, 

почуттів, ціннісних орієнтацій, що визначають образ життя та мотиви 

поведінки у службовій сфері представників юридичної професії.  

4. Найбільш адекватним у науковому плані є визначення професійної 

правосвідомості як різновиду групової свідомості, що являє собою цілісний, 

практично спрямований, нормативно детермінований спосіб сприйняття 

правової дійсності та зворотного впливу на неї. Предметом професійної 

правосвідомості виступають правові явища, а також суспільні відносини, що 

потребують правового регулювання. Суб’єктами професійної 

правосвідомості є особи, які мають спеціальну юридичну освіту і професійно 

займаються юридичною практикою.  

5. Формування естетичної культури юриста відбувається через зовнішні і 

внутрішні чинники впливу прекрасного на особистість. Багато, звичайно, 

залежить від оточуючого середовища, але й чимало – від самого юриста, хоч 

це вимагає напруження як розумового, так і фізичного, морального. Щоб 

зберегти належний рівень власної естетичної культури, слід докласти зусиль, 

волі, бажання та внутрішніх переконань. Основне, – звичайно, не втратити 

власних оцінювально(нормативних критеріїв у спілкуванні з оточуючими, 

вміти вибрати правильні підходи і засоби для досягнення бажаного 

результату 

.МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 



 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які 

можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від 

одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

ТЕМА № 3. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І 

ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПРАВНИКА 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та види дисциплінарної відповідальності 

2. Дисциплінарна відповідальність судді 
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39. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. – К.: 

РНКЦ ―ДІНІТ‖, 2000. – 259 с.  

40. Симанов А.Л., Карпович В.Н. Методология в сфере теории и практики. – 

М.: Наука, 1988. – 268 с.  

41. Сопко В.В. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студентов 

вузов. – К.: УМК ВО, 1990. – 160 с. 

42. Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження: Наук.-метод. 

посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 340 с. 

43. Философия и методология науки: Учеб. пособие для студентов вузов / Под 
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44. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: 

Видавничий Дім ―Слово‖, 2003. – 240 с. 

45. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – К.: ―Знання – Прес‖, 2003. – 295 с. 

46. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, 

кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, 

диссертации. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 127 с. 

47. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

З’ясувати поняття дисциплінарної відповідальності, види дисциплінарної 

відповідальності, дослідити дисциплінарну відповідальність судді відповідно 

до нового законодавства. 

ВСТУП 

 

Тема правового регулювання дисциплінарної відповідальності є актуальною 

не протязі багатьох років, оскільки, наприклад, звільнення за порушення 

трудової дисципліни одне з найпоширеніших підстав звільнення працівника.  



Сама можливість звільнення за вчинення дисциплінарного проступку як вид 

дисциплінарного стягнення служить ефективним заходом для запобігання 

порушень обов'язків, покладених на працівника трудовим договором. У 

сучасних умовах переходу до ринкової економіки підвищується значення 

суворого дотримання трудової дисципліни, зростає потреба у вдосконаленні 

трудового законодавства, що регулює дисципліну праці, дисциплінарну 

відповідальність, а також підстави звільнення за порушення трудової 

дисципліни.  

Судова практика свідчить про те, що в останнє десятиліття кількість 

звільнень за порушення трудової дисципліни не зменшується. У зв'язку з цим 

актуальними стали заходи, застосовувані наймачами, що реалізують свою 

господарську владу щодо зміцнення дисципліни праці. Виникли проблеми 

нового підходу до правового регулювання дисципліни праці.  

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Дисциплінарна відповідальність згідно з чинним законодавством України 

настає за порушення трудової дисципліни й службових обов'язків. Такі 

порушення можуть бути виражені як у діях, так і в бездіяльності, 

допускатися як свідомо, так і з необережності. Деякі категорії державних 

службовців у зв'язку з виконанням своїх повноважень відповідають у 

дисциплінарному порядку і за проступки, які порочать їх як державних 

службовців або дискредитують органи, в яких вони працюють (керівники, 

державні службовці – співробітники правоохоронних органів, 

військовослужбовці тощо). 

Законодавством закріплено такі види дисциплінарної відповідальності: 

1) у порядку, встановленому законами України;  

2) у порядку, встановленому Кодексом законів про працю України (далі – 

КЗпП);  

3) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 

службовців;  



4) на підставі дисциплінарних статутів та положень, чинних у різних галузях 

чи сферах державного управління. 

Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, 

сутність якого полягає в невиконанні або в неналежному виконанні 

працівником покладених на нього трудових чи службових обов'язків. 

Нормами адміністративного права встановлюються дисциплінарна 

відповідальність і порядок її реалізації, коло суб'єктів і повноваження органів 

управління (посадових осіб), що наділено «дисциплінарною владою», 

категорії службовців, відповідальність яких регулює адміністративне право. 

Стосовно більшості працівників дисциплінарну відповідальність передбачено 

нормами трудового й адміністративного права, а щодо деяких категорій осіб 

(військовослужбовців строкової служби, працівників органів внутрішніх 

справ, Служби безпеки України тощо) – повністю нормами 

адміністративного права, що пояснюється необхідністю поряд із загальними 

правилами дисциплінарної відповідальності враховувати особливі вимоги 

дисципліни до них, встановлення специфіки їх дисциплінарної 

відповідальності. 

Разом з тим, незалежно від того, на підставі якого нормативно-правового 

акта настає дисциплінарна відповідальність, їй притаманні певні загальні 

ознаки: 

1) її підставою є дисциплінарний проступок; 

2) за такий проступок передбачено накладення дисциплінарного стягнення; 

3) стягнення застосовує уповноважений на те орган (посадова особа) в 

порядку підлеглості; 

4) межі «дисциплінарної влади» цього органу (посадової особи) чітко 

встановлено правовими нормами; 

5) службовець, на якого накладено дисциплінарне стягнення, може його 

оскаржити у вищий орган (вищій посадовій особі) або в суд; 

6) за один дисциплінарний проступок може бути накладено лише одне 

дисциплінарне стягнення. 



Більшість службовців за порушення правил дисципліни несуть 

відповідальність згідно з приписами трудового законодавства, а 

дисциплінарна відповідальність службовців, що реалізують свої 

повноваження поза межами трудового договору чи правил внутрішнього 

трудового розпорядку, регулюється законами, статутами та положеннями, 

затвердженими повноважними органами. 

Значна кількість державних службовців несе дисциплінарну відповідальність 

не тільки за дисциплінарні проступки, пов'язані з невиконанням чи 

неналежним виконанням покладених на них обов'язків, а й за перевищення 

своїх повноважень, недотримання обмежень щодо державної служби, 

вчинення діянь, що порочать орган, де службовець працює, або його звання 

(норм моралі), присяги, обов'язків, передбачених у контракті, військової честі 

тощо. 

В основу розмежування дисциплінарної відповідальності на види покладено 

характер діяльності різних категорій службовців, умови їх роботи, систему 

дисциплінарних стягнень, порядок їх накладення та оскарження. 

Законом України «Про державну службу» встановлено особливості 

дисциплінарної відповідальності державних службовців, органів виконавчої 

влади та їх апарату. Сутність її полягає в тому, що дисциплінарні стягнення 

застосовують до державного службовця за невиконання чи неналежне 

виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, 

порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а 

також за проступок, який порочить його як державного службовця або 

дискредитує державний орган, у якому він працює. 

До службовців цих органів, крім дисциплінарних стягнень, передбачених 

чинним законодавством про працю України, можуть застосовувати такі 

заходи дисциплінарного впливу, як попередження про неповну службову 

відповідальність, затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу або 

призначенні на вищу посаду. 

Згідно з Типовими правилами внутрішнього розпорядку для працівників 



державних навчально-виховних закладів України за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано догану або звільнення. 

Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовують відповідно до пунктів 

3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП. 

Службовці державних підприємств, установ, організацій, а також державних 

органів, на яких не поширюються положення Закону України «Про державну 

службу», відповідних дисциплінарних статутів чи положень про дисципліну, 

несуть дисциплінарну відповідальність згідно з КЗпП чи Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Дисциплінарне стягнення застосовує орган (посадова особа), якому надано 

право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) 

даного працівника. До застосування дисциплінарного стягнення власник або 

уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової 

дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові 

пояснення складають відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовує 

власник або уповноважений ним орган безпосередньо після виявлення 

проступку, але без урахування часу хвороби працівника або перебування 

його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше 

шести місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку. За кожне 

порушення трудової дисципліни накладають тільки одне дисциплінарне 

стягнення, яке оголошують у наказі (розпорядженні) й повідомляють 

працівнику під розписку. Якщо протягом року з дня накладення 

дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню, то його вважають таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, 

проявив себе як сумлінний робітник, то стягнення може бути зняте до 

закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення 

заходи заохочення до працівника не застосовують. 

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладення 



дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової 

дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. Працівник 

може оскаржити накладене стягнення в комісію з трудових спорів (де її 

створено), вищій посадовій особі чи у вищий орган, або в суд. 

Значні особливості є в порядку застосування та видах дисциплінарних 

стягнень, передбачених дисциплінарними статутами або положеннями про 

дисципліну в сфері державного управління. Їх пов'язано з характером тих 

функцій і завдань, що виконують відповідні органи, їх службовці. В деяких 

випадках дисциплінарну відповідальність регулюють відповідні кодекси 

(Повітряний кодекс, Митний кодекс тощо). Так, згідно з Дисциплінарним 

статутом прокуратури України дисциплінарні стягнення щодо прокурорсько-

слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших 

установ прокуратури застосовують за невиконання чи неналежне виконання 

службових обов'язків або за проступок, який порочить їх як працівників 

прокуратури 

Дисциплінарними стягненнями є: догана, пониження в класному чині, 

позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури України», 

звільнення з позбавленням класного чину. 

Генеральний прокурор України має право застосовувати дисциплінарні 

стягнення, зазначені в названому статуті, в повному обсязі, за винятком 

позбавлення або пониження в класному чині державного радника юстиції 1, 

2, 3 класів, яке здійснює Президент України за поданням Генерального 

прокурора. 

Прокурори АРК, областей, міста Києва та прирівняні до них прокурори 

також мають право застосовувати такі дисциплінарні стягнення, як догана та 

звільнення. В разі необхідності застосування заходу дисциплінарного 

стягнення, що перевищує повноваження зазначених прокурорів, вони вносять 

подання Генеральному прокурору України. 

Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню вини та тяжкості 

проступку. Прокурор, який вирішує питання про накладення стягнення, має 



особисто з'ясувати обставини проступку й одержати письмове пояснення від 

особи, яка його вчинила. За потреби може бути призначено службову 

перевірку. 

Дисциплінарне стягнення застосовують протягом одного місяця з дня 

виявлення проступку, не рахуючи часу службової перевірки, тимчасової 

непрацездатності працівника та перебування його у відпустці, але не пізніше 

одного року з дня вчинення проступку. Строк проведення службової 

перевірки не може перевищувати двох місяців. 

За один і той же проступок може бути накладено тільки одне стягнення. 

У разі вчинення працівником діяння, не сумісного з перебуванням на роботі в 

органах прокуратури, його звільняють незалежно від часу вчинення 

проступку. 

Про накладення дисциплінарного стягнення прокурор видає наказ, який 

оголошують працівникові під розписку. 

Наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути 

оскаржено працівником Генеральному прокурору України в місячний строк з 

дня ознайомлення з наказом. 

Генеральний прокурор приймає рішення по скарзі в десятиденний строк, а в 

разі проведення перевірки – не пізніше одного місяця з дня надходження 

скарги. Про прийняте рішення повідомляють працівника, який звернувся зі 

скаргою. 

Оскарження наказу не зупиняє виконання дисциплінарного стягнення. 

Рішення Президента України та Генерального прокурора України про 

застосування деяких із дисциплінарних стягнень або відмова в поновленні на 

роботі прокурорсько-слідчих працівників, звільнених прокурорами АРК, 

областей, міста Києва та прирівняними до них прокурорами, можуть бути 

оскаржені до Верховного Суду України в місячний строк. 

Працівника вважають таким, що не має дисциплінарного стягнення, якщо 

протягом року з дня його накладення він не піддавався новому 

дисциплінарному стягненню. 



Дисциплінарне стягнення може бути знято прокурором, який видав наказ, 

або вищим прокурором раніше року, якщо працівник виявив 

дисциплінованість і сумлінність у виконанні службових обов'язків. У таких 

випадках стягнення знімається наказом з оголошенням його всім, кому було 

оголошено наказ про накладення стягнення. 

Згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України на осіб 

рядового й начальницького складу можуть накладати такі стягнення: 

зауваження, догана, сувора догана, затримка в присвоєнні чергового 

спеціального звання або поданні до його присвоєння на строк до одного року, 

попередження про неповну службову відповідальність, пониження в 

спеціальному званні на один ступінь, звільнення з органів внутрішніх справ. 

У навчальних закладах і навчальних підрозділах Міністерства внутрішніх 

справ України, крім цих стягнень, можуть застосовувати: позбавлення 

звільнення з розташування навчального закладу, підрозділу на строк до 

одного місяця, позачергове призначення в наряд по службі (за винятком 

призначення в караул або черговим підрозділу) чи на роботу до п'яти нарядів. 

На осіб рядового й начальницького складу, нагороджених нагрудним знаком 

органів внутрішніх справ, може бути накладено дисциплінарне стягнення у 

вигляді позбавлення цього знака. 

Дисциплінарні стягнення застосовують начальники в межах наданих їм прав. 

Перелік посад начальників та їх прав щодо накладення дисциплінарних 

стягнень визначається додатком до статуту. Дисциплінарні права інших 

начальників встановлює Міністр внутрішніх справ України стосовно 

дисциплінарних прав начальників, передбачених переліком. 

Старший начальник має право скасувати, пом'якшити чи посилити 

дисциплінарне стягнення, накладене підлеглим йому начальником, якщо 

службовою перевіркою встановлено, що воно не відповідає тяжкості 

вчиненого проступку й ступеню провини. 

Накладати дисциплінарні стягнення на працівників слідчого апарату органів 

внутрішніх справ (з урахуванням додержання вимог кримінально-



процесуального законодавства) можуть лише начальники органів внутрішніх 

справ, яким надано право призначати цих працівників на посаду, їх 

заступники по слідству, а також начальники вищих органів внутрішніх справ 

та їх заступники. 

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення в порядку заохочення 

проводить начальник, який наклав його, рівний йому чи старший прямий 

начальник. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким, чином, незалежно від того, дисциплінарним статутом чи положенням 

встановлюється відповідальність, ними передбачаються дисциплінарні 

стягнення, які застосовують до відповідних категорій службовців за вчинені 

дисциплінарні проступки. В цих актах встановлюють також дисциплінарні 

повноваження відповідних органів (посадових осіб), які в порядку 

підлеглості накладають стягнення, а також регламентують процедуру їх 

застосування. Всю цю діяльність регулюють норми адміністративного права. 

ІІ. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ  

 

Судді як носії судової влади при здійсненні правосуддя є незалежними від 

будь якого впливу, нікому не підзвітні і підпорядковуються лише закону. 

Держава охороняє самостійність і незалежність суддів, встановлюючи 

спеціальні гарантії, які стосуються не тільки особливого порядку 

призначення і обрання суддів, а й притягнення їх до відповідальності та 

звільнення з посади. 

Особливість статусу суддів має суттєвий вплив на визначення підстав 

виникнення дисциплінарної відповідальності суддів, кола суб'єктів, які 

можуть ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність суддів, 

органів, що правомочні вирішувати питання про дисциплінарну 

відповідальність суддів. 

Підстави дисциплінарної відповідальності суддів визначені у пункті 5 

частини 4 статті 125 Конституції України, згідно якої суддя звільняється з 



посади органом, що його обрав (Верховна Рада України), або призначив 

(Президент України), у разі порушення суддею присяги, а також статтею 83 

Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖, а саме: 

істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, 

пов'язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не 

передбачених законом, порушення вимог щодо автоматичного розподілу та 

реєстрації справ у суді, правил підсудності та підвідомчості справ, 

необґрунтованого вжиття заходів забезпечення позову, безпідставне 

надання терміну для усунення строків позовної заяви та її повернення; 

невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом 

строку, встановленого Законом; 

порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема щодо 

відводу чи самовідводу; 

систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що 

підриває авторитет правосуддя. Поведінка судді розглядається на службі в 

суді і за ним.  

Щодо поведінки судді в суді, то підставами для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності може бути:  

порушення обов'язків безсторонності (несамоусунення від слухання справи, 

коли виникає конфлікт інтересів); 

порушення обов'язків добропристойності в стосунках із сторонами, їх 

представниками, свідками, колегами, (наприклад втручання в роботу іншого 

судді); 

порушення закону в зв'язку із кричущою недбалістю або невисловлення своєї 

думки в письмовій формі, коли цього вимагає закон або висловлення своєї 

думки без наведення фактів, які змусили суддю ухвалити таке рішення; 

неодноразові або необґрунтовані затримки в ухваленні рішення або 

здійснення інших дій, які стосуються виконання судових функцій, будь-яке 

інше нехтування своїми обов'язками; 

участь у діяльності, несумісній з обов'язками судді, передоручення виконання 



своєї роботи іншій особі, позапроцесуальне внесення змін і доповнень у судові 

рішення, будь-яка інша поведінка, яка компрометує безсторонність або 

добропристойність судової системи. 

Що стосується поведінки суддів поза судом, то до цього відноситься 

використання посади судді з метою одержання неправомірних переваг, 

дружні стосунки із сторонами у справах різних юрисдикцій, участь у 

позасудовій діяльності на яку не було дано згоди з боку уповноваженого на 

те органу чи посадової особи, будь-яка інша діяльність чи поведінка яка 

загрожує втратою довіри до судової системи, принижує її честь та гідність. 

розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці 

нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду 

справи у закритому судовому засіданні; 

неподання, або несвоєчасне подання для ознайомлення декларації про 

майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.  

Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної 

відповідальності судді, який брав участь при ухваленні цього рішення, якщо 

при цьому не було допущено навмисного порушення норм права чи 

несумлінного ставлення до службових обов'язків, що потягло за собою 

істотні наслідки. 

Статтею 84 Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖ визначено право 

ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

суддів, а саме звертатися зі скаргою (заявою) щодо неправомірних дій судді, 

яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, 

кому відомі такі факти. Для цього Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України затвердила на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) 

щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для 

повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про 

порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи 

присяги судді. Названа норма закону також застерігає суб'єктів звернення від 

зловживання правом звернення до ВККСУ. До цього поняття Закон відносить 



ініціювання питання відповідальності судді без достатніх на те підстав, а 

також використання такого права як засобу тиску на суддю у зв'язку із 

здійсненням ним правосуддя. Останнє, у разі доведеності факту, буде 

вважатися впливом на суддю, а відтак порушенням конституційних гарантій 

його правового статусу. Окрім того, цей Закон застережує, що дисциплінарна 

справа щодо судді не може бути порушена за анонімними заявами та 

повідомленнями. Отже звернення до ВККСУ зі скаргою (заявою) щодо 

поведінки судді має, окрім іншого, відповідати вимогам Закону України ―Про 

звернення громадян‖ (Зразок додається). Скарга (заява) оформлена без 

дотримання вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не 

пізніше як через десять днів від дня її надходження. Виконавши всі вимоги 

заявник вправі знову звернутись до ВККСУ в межах строку, визначеному 

законом (дисциплінарне стягнення до судді, відповідно до частини 4 статті 

87 Закону, застосовується не пізніше шести місяців з дня відкриття ВККСУ 

провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення 

проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або 

перебування судді у відпустці). 

 

Дисциплінарне провадження щодо судді, як передбачено статтею 85 

Закону, здійснюють: 

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо місцевих та апеляційних 

судів;  

Вища рада юстиції – щодо суддів спеціалізованих судів та суддів Верховного 

Суду України. З метою забезпечення неупередженого, об'єктивного розгляду 

питань про дисциплінарну відповідальність суддів ці органи повинні у своїй 

діяльності бути незалежними, самостійними і здійснювати свої 

повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених 

Конституцією України, цим Закону та Законом України ―Про Вищу раду 

юстиції‖. 



 

Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюється у певному 

порядку, передбаченому статтею 86 цього закону, а саме: 

 

1. Здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді 

до дисциплінарної відповідальності (стаття 86 Закону)  

Відповідно до вимог частини 3 статті 94 Закону для здійснення перевірки 

даних щодо наявності підстав притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності у ВККСУ діє автоматизована система визначення члена 

комісії, який проводитиме таку перевірку.  

Член ВККСУ або за його дорученням дисциплінарний інспектор, який до 

нього закріплений, попередньо аналізують заяву (скаргу) про неправомірні 

дії суддів з метою виявлення підстав для притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності. 

За результатами перевірки дисциплінарний інспектор складає проект 

висновку, який доповідає члену ВККСУ. Останній в залежності від мотивів 

складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході 

перевірки та пропозицію про відкриття чи відмову у відкритті 

дисциплінарної справи. Висновок члена ВККСУ та зібрані у процесі 

перевірки матеріали передаються на розгляд до Комісії. 

Відкриття дисциплінарної справи 

 

Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті 

вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Копія рішення Комісії 

про відкриття дисциплінарної справи не пізніше ніж через 3 дні з дня його 

прийняття надсилається судді щодо якого відкрито дисциплінарну справу та 

особі, за зверненням якої порушено справу. До рішення Комісії, яке 

надсилається судді, додається висновок члена Комісії, складений за 

результатами перевірки. Учасники засідання повідомляються про дату, час та 

місце засідання Комісії не пізніше як за 10 днів до дня його проведення. 



 

Розгляд дисциплінарної справи 

 

Розгляд дисциплінарної справи по суті проводиться на наступному засіданні 

Комісії, але не раніше як через 10 днів з дня ухвалення Комісією рішення про 

відкриття дисциплінарної справи, на яке запрошується особа, за зверненням 

якої відкрито справу, суддя, стосовно якого відкрито справу, а в разі 

необхідності й інші заінтересовані особи. Участь судді, стосовно якого 

розглядається питання щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, є обов'язковою. У разі неможливості з поважних причин 

взяти участь у засіданні комісії суддя, справа стосовно якого розглядається, 

може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які надаються до 

секретаріату Комісії та реєструються не пізніше як за 3 дні до дня засідання 

Комісії, на якому буде розглядатись відповідне питання та долучається до 

матеріалів справи. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні 

комісії у обов'язковому порядку.  

Повторна неявка цього судді на засідання Комісії є підставою для розгляду 

дисциплінарної справи за його відсутності. Розгляд дисциплінарної справи 

стосовно судді відбувається на засадах змагальності. На засіданні Комісії 

заслуховується повідомлення члена Комісії, який здійснював перевірку, про 

результати перевірки, пояснення судді стосовно якого розглядається справа, 

або його представника, а також інших заінтересованих осіб. Суддя має право 

надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати 

заперечення, заявляти клопотання і відводи. 

У разі необхідності провести додаткову перевірку, витребувати додаткові 

матеріали щодо судді, стосовно якого розглядається питання про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, Комісія ухвалює рішення 

про відкладення розгляду цієї справи. У такому рішенні у обов'язковому 

порядку зазначається строк проведення перевірки та дата наступного 

засідання Комісії, на якому має бути розглянуто питання щодо такого судді. 



Додаткова перевірка проводиться членом Комісії, який проводив попередню 

перевірку, у разі його відводу (самовідводу) – іншим членом Комісії. Перебіг 

розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення результатів її 

розгляду фіксуються технічними засобами. 

Прийняття рішення 

 

(стаття 87 Закону) 

За результатом проведеної ретельної перевірки ВККСУ приймається 

рішення. Рішення приймається колегіально більшістю членів від загального 

складу Комісії. Рішення приймається відкритим голосуванням за відсутності 

судді, щодо якого розглядається справа, і запрошених осіб.  

В обговоренні питання та прийнятті рішення не може брати участь той суддя, 

який є членом Комісії і щодо якого вирішується питання про притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності. При обранні дисциплінарного 

стягнення стосовно судді враховується характер проступку, його наслідки, 

особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на можливість 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Якщо ВККСУ 

прийнято рішення про відсутність підстави про притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності, Комісія припиняє провадження та 

повідомляє про це заінтересованих осіб. Дисциплінарне стягнення до судді 

застосовується не пізніше 6 місяців із дня відкриття Комісією провадження в 

дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення проступку, без 

урахування часу тимчасової непрацездатності чи перебування судді у 

відпустці. За наслідками провадження ВККСУ може прийняти рішення про 

направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання 

щодо внесення подання до органу, який його обрав чи призначив про 

звільнення судді з посади за наявності для цього підстав. Рішення у 

дисциплінарній справі викладається у письмовій формі і повинно бути 

мотивованим і обґрунтованим. За структурою рішення має три складові 

частини: вступну, мотивувальну і резулятивну. У вступній частині 



зазначається дата і місце проведення засідання, назва комісії, її склад, хто 

головував на засіданні, прізвище, ім'я, по батькові і посада судді щодо якого 

вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. В 

мотивувальній частині викладається суть питання, факти що тягнуть 

дисциплінарну відповідальність, пояснення судді і відомості, які 

характеризують його особу, мотиви прийнятого рішення з посиланням на 

докази. В резулятивній частині міститься вказівка про конкретний вид 

дисциплінарного стягнення, який був застосований до судді, або підстави 

закриття справи, а також порядок і строк оскарження рішення.  

Рішення підписується головуючим і членами Комісії які брали участь у 

засіданні. Кожен член Комісії має право висловити окрему думку, яке 

викладається у письмовій формі і приєднується до матеріалів справи. 

Головуючий повідомляє на засіданні про наявність окремої думки, але зміст 

її оголошенню не підлягає. Оригінал окремої думки зберігається у матеріалах 

справи. Копія рішення ВККСУ вручається судді, стосовно якого розглядалась 

дисциплінарна справа, а вразі його відсутності під час оголошення рішення 

надсилається у семиденний строк поштою. Рішення про застосування до 

судді дисциплінарного стягнення надсилається також до голови відповідного 

суду для його виконання. 

 

Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його виконання 

(стаття 88 Закону) 

 

При вирішенні питання про притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності до нього може бути застосовано тільки один вид 

дисциплінарного стягнення – догана. 

Інформацію про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

оприлюднюється на офіційному веб-порталі ВККСУ. Ця інформація має 

містити дані про суддю, якого притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності, накладене дисциплінарне стягнення та копія рішення 



Комісії про накладення такого стягнення. Якщо протягом року про 

накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню, він вважається таким, який не має 

дисциплінарного стягнення. Частиною 4 названого закону передбачається 

можливість дострокового зняття дисциплінарного стягнення, накладеного на 

суддю. Підставою для цього є рішення ВККСУ, яке може бути ухвалене за 

пропозицією Ради суддів загальних судів. 

 

Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 

(Стаття 89 Закону) 

 

Рішення ВККСУ у більшості випадків є остаточним і оскарженню не 

підлягають. Але виключних випадках суддя місцевого чи апеляційного суду 

може оскаржити рішення ВККСУ про притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності до Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду 

України не пізніше місяця з дня вручення йому чи отримання поштою копії 

рішення. Скарга подається через ВККСУ, яка не пізніше як у триденний 

строк після одержання скарги надсилає її разом із матеріалами 

дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції. Скарга повинна містити 

прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, якого притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності, назву органу який постановив рішення 

(ВККСУ), суть рішення, що оскаржується, вказівку на те, в чому полягає 

неправильність рішення та конкретне прохання до Вищої ради юстиції щодо 

зміни чи скасування ухваленого Комісією рішення. Незалежно від пропуску 

суддею місячного строку на подачу скарги, матеріали справи разом зі 

скаргою надсилаються до Вищої ради юстиції, оскільки остання вправі 

продовжити строк для подачі скарги, якщо він був пропущений із поважних 

причин. Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється до Закону 

України ―Про Вищу раду юстиції‖. 

Оскарження рішення ВККСУ до Вищого адміністративного суду України 



про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється у 

порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України. 

Подання скарги до Вищої ради юстиції чи вищого адміністративного суду 

України на рішення ВККСУ про притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення. Законом 

України ―Про судоустрій і статус суддів‖ не передбачено оскарження рішень 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заінтересованими особами. 

Отже, для суб'єктів звернення рішення ВККСУ є остаточним. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отде, судді як носії судової влади при здійсненні правосуддя є незалежними 

від будь якого впливу, нікому не підзвітні і підпорядковуються лише закону. 

Держава охороняє самостійність і незалежність суддів, встановлюючи 

спеціальні гарантії, які стосуються не тільки особливого порядку 

призначення і обрання суддів, а й притягнення їх до відповідальності та 

звільнення з посади. 

Особливість статусу суддів має суттєвий вплив на визначення підстав 

виникнення дисциплінарної відповідальності суддів, кола суб'єктів, які 

можуть ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність суддів, 

органів, що правомочні вирішувати питання про дисциплінарну 

відповідальність суддів. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Незалежно від того, дисциплінарним статутом чи положенням 

встановлюється відповідальність, ними передбачаються дисциплінарні 

стягнення, які застосовують до відповідних категорій службовців за вчинені 

дисциплінарні проступки. В цих актах встановлюють також дисциплінарні 

повноваження відповідних органів (посадових осіб), які в порядку 

підлеглості накладають стягнення, а також регламентують процедуру їх 

застосування. Всю цю діяльність регулюють норми адміністративного права. 



2. Судді як носії судової влади при здійсненні правосуддя є незалежними від 

будь якого впливу, нікому не підзвітні і підпорядковуються лише закону. 

Держава охороняє самостійність і незалежність суддів, встановлюючи 

спеціальні гарантії, які стосуються не тільки особливого порядку 

призначення і обрання суддів, а й притягнення їх до відповідальності та 

звільнення з посади. 

3. Особливість статусу суддів має суттєвий вплив на визначення підстав 

виникнення дисциплінарної відповідальності суддів, кола суб'єктів, які 

можуть ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність суддів, 

органів, що правомочні вирішувати питання про дисциплінарну 

відповідальність суддів. 

4. Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті 

вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Копія рішення Комісії 

про відкриття дисциплінарної справи не пізніше ніж через 3 дні з дня його 

прийняття надсилається судді щодо якого відкрито дисциплінарну справу та 

особі, за зверненням якої порушено справу. До рішення Комісії, яке 

надсилається судді, додається висновок члена Комісії, складений за 

результатами перевірки. Учасники засідання повідомляються про дату, час та 

місце засідання Комісії не пізніше як за 10 днів до дня його проведення. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які 

можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 



необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від 

одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

ТЕМА № 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАВНИКА 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1.Загальні питання правової допомоги 

2.Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста 

3. Стандарти незалежності юридичної професії міжнародної Асоціації 

юристів 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

З’ясувати загальні питання правової допомоги, визначити міжнародні 

стандарти професійної діяльності юриста та стандарти незалежності 



юридичної професії міжнародної Асоціації юристів. 

ВСТУП 

 

Виявляється, що юридичну діяльність можна охарактеризувати не тільки як 

особливий вид соціальної діяльності, але й як певну професію. Виходячи з 

особливої відповідальності, складності юридичної процедури, значущості 

правових наслідків, юридична робота повинна здійснюватись кваліфіковано і 

на професійній основі. Це, в свою чергу, вимагає спеціальної підготовки 

фахівців різного профілю правової роботи, формування цілісної системи 

професійних знань, а значить і установ, які б виробляли та розповсюджували 

ці знання, готували висококласних спеціалістів певного профілю - юристів-

професіоналів. 

До речі, про професіоналізм юридичної діяльності свідчить і той факт, що 

поряд з практичною діяльністю юристів виділяють наукову (де виробляються 

нові знання про юридичні практику) та освітню (завдяки якій готуються 

спеціалісти юридичного профілю – юристи-професіонали). Наявність 

професії завжди передбачає наявність системи професійної освіти та 

відповідної системи наукових знань. 

Професійність вказує і на те, що отримавши спеціальну освіту, працівник 

може працювати лише за визначеним колом посад, які передбачають ще й 

спеціалізацію знань у тій чи іншій галузі права. 

Іншими словами, неможливість виконувати функції юриста без відповідних 

навичок, знань та умінь, а іноді й без певного досвіду юридичної роботи 

вимагає необхідність створення спеціалізованої системи професійної 

підготовки для забезпечення сфери юридичної діяльності кадровим 

потенціалом. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  

 

Договори (конвенції) про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах в більшості своїй охоплюють 



однорідний коло питань, про зміст і переліку яких можна судити по 

Конвенції СНД від 22 січня 1993 р. Вона включає коротку преамбулу, 

визначальну основні завдання регламентації , п'ять розділів, три з яких мають 

по кілька частин, і 87 статей. 

Розділ I містить загальні положення, в ньому дві частини: I - Правовий захист 

(ст. 1-3), II - Правова допомога (ст. 4-19). Розділ II "Правові відносини у 

цивільних та сімейних справах" включає в себе п'ять частин: I - Компетенція 

(ст. 20 - 22), II - Особистий статус (ст. 23-25), III - Сімейні справи (ст. 26-37 ), 

IV - Майнові правовідносини (ст. 38-43), V - Спадкування (ст. 44-50). У 

розділі III "Визнання та виконання рішень" (ст. 51-55) немає частин. Розділ 

IV "Правова допомога у кримінальних справах" має три частини: I - Видача 

(ст. 56-71), II - Здійснення кримінального переслідування (ст. 72-77), III - 

Спеціальні положення про правову допомогу у кримінальних справах (ст. 78-

80). У семи статтях (81-87) розділу V "Прикінцеві положення" сказано про 

питання застосування Конвенції та дани процедурні правила про порядок її 

вступу в силу, термін дії і т. д. 

В окремих договорах не виділені в самостійний розділ норми про визнання та 

виконання рішень; в договорах, що характеризують правову допомогу лише 

у цивільних справах, відсутній розділ про правову допомогу у кримінальних 

справах. 

Згідно всіма договорами, громадяни кожної з договірних сторін 

користуються на території інших договірних сторін щодо своїх особистих і 

майнових прав таким же правовим захистом, що і їхні власні громадяни. 

Вони мають право вільно і безперешкодно звертатися до суду, прокуратури 

та інші установи юстиції відповідних держав - учасниць договорів, можуть 

виступати в них, подавати клопотання, подавати позови та здійснювати інші 

процесуальні дії на тих же умовах, що і власні громадяни цих держав. 

У кожному договорі визначається обсяг правової допомоги, яку надають 

одна одній установи юстиції держав, перераховуються (з деякими 

відмінностями) її різновиди. Згідно зі ст. 5 Конвенції СНД, в редакції 



Протоколу до неї від 28 березня 1997 р., це - складання і пересилання 

документів, проведення оглядів, обшуків, вилучення, передача речових 

доказів, проведення експертизи, допиту сторін, третіх осіб, підозрюваних, 

обвинувачених, потерпілих, свідків , експертів, розшук осіб, здійснення 

кримінального переслідування, видача осіб для притягнення їх до 

кримінальної відповідальності приведення вироку у виконання, визнання та 

виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині цивільного 

позову, виконавчих написів. 

Саме договори про правову допомогу і правові відносини є перш за все на 

увазі в п. 1 ст. 80 Федерального закону "Про виконавче провадження" від 21 

липня 1997 р., де сказано, що порядок виконання в Російській Федерації 

рішень іноземних судів і арбітражів визначається, поряд з цим Законом, 

міжнародними договорами РФ. 

Як правило, передбачений державний рівень зносин; при звертанні з 

проханнями і при наданні правової допомоги суди та інші компетентні 

установи юстиції договірних держав зносяться один з одним через свої 

центральні органи; до них відносяться Міністерство юстиції та Генеральна 

прокуратура. 

Нова процедура встановлена для країн СНД названим вище Протоколом до 

Конвенції (ст. 5): при виконанні Конвенції компетентні установи юстиції 

зносяться один з одним через свої центральні, територіальні та інші органи, 

якщо тільки Конвенцією не встановлений інший порядок зносин. Кожна 

держава сама визначає перелік своїх центральних, територіальних та інших 

органів, уповноважених на здійснення безпосередніх зносин, про що 

повідомляє депозитарію, тобто уряд Республіки Білорусь. 

Слід звернути увагу на вирішення питання про статус свідків, потерпілих, 

цивільних позивачів і відповідачів, їх представників, експертів, які за 

викликом з'являться в установи юстиції іншої (запитувача) держави. Ці особи 

не можуть бути, незалежно від їх громадянства, притягнуті на території 

запитуючої держави до кримінальної або адміністративної відповідальності, 



взяті під варту і піддані покаранню за діяння, зроблене до перетинання 

державного кордону; вони не можуть бути також притягнуті до 

відповідальності або піддані покаранню в зв'язку з їх показаннями свідків або 

висновками як експертів у зв'язку з кримінальною справою, що є предметом 

розгляду. 

Відповідно з деякими договорами (з Грецією, Фінляндією, Кіпром, 

Китайською Народною Республікою та ін), а також відповідно до Конвенції 

СНД прохання про надання правової допомоги може бути відхилено, якщо 

надання такої допомоги може завдати шкоди суверенітету чи безпеці або 

суперечить законодавству запитуваної держави. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, договори (конвенції) про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах в більшості своїй охоплюють 

однорідний коло питань, про зміст і переліку яких можна судити по 

Конвенції СНД від 22 січня 1993 р. У кожному договорі визначається обсяг 

правової допомоги, яку надають одна одній установи юстиції держав, 

перераховуються (з деякими відмінностями) її різновиди. Згідно зі ст. 5 

Конвенції СНД, в редакції Протоколу до неї від 28 березня 1997 р., це - 

складання і пересилання документів, проведення оглядів, обшуків, 

вилучення, передача речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, 

третіх осіб, підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків , експертів, 

розшук осіб, здійснення кримінального переслідування, видача осіб для 

притягнення їх до кримінальної відповідальності приведення вироку у 

виконання, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, 

вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів.  

ІІ. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЮРИСТА 

 

Міжнародне співтовариство юристів розробило міжнародні стандарти 

професійної діяльності юриста, які містяться в наступних документах: 



"Стандарти незалежності юридичної професії Міжнародної асоціації 

юристів" (1990), "Деонтологічні йкодекс / Кодекс правил здійснення 

адвокатської діяльності адвокатів Європейського співтовариства /" (1988), 

"Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку "(1979)," 

Основні принципи, касающіесянезавісімості судових органів "(1985)" 

Декларація основних прінціповправосудія для жертв злочину і зловживання 

владою "(1985)," Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних 

націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх "/" 

Пекінські правила "/ (1985)," Основні положення про роль адвокатів ", 

прийняті на У111 конгресі ООН (1990)," Мінімальні стандартні 

правілаобращенія з ув'язненими ", прийняті на першому конгресі ООН 

попредупрежденію злочинності і поводження з правопорушниками (1955) та 

ін 

Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста – це загальні 

деонтологічні вимоги (норми і принципи), які пред'являються до юриста – 

судді, адвокату та іншим фахівцям вобласти права незалежно від державних 

кордонів їх профессиональнойдеятельности в цілях гуманізації суспільних 

відносин, утвердження законності правопорядку в кожній країні світу. 

Деонтологічні норми і принципи, визнані в качествемеждународних 

стандартів, гарантують належне виконання юристами іхфункцій, що створює 

необхідні умови для життєдіяльності суспільства. 

Зрозуміло, кожна країна має свої традиції та специфіку вобласти діяльності 

працівників юридичної праці, зумовлені національним судоустроєм, 

структурою державної влади і управління, законодавства. Однак є загальні 

вихідні положення, які володіють або повинні володіти однаковою силою в 

державах з гуманістичної, демократичної спрямованістю розвитку. Ці вихідні 

положення, ставшіеобщімі правилами міжнаціональної діяльності (а не 

тільки національними правилами), і є міжнародні стандарти професійної 

діяльності юриста. Багато з них були прийняті в Європейському 

співтоваристві і зобов'язані враховуватися всіма країнами-учасницями при 



перегляді національних деонтологічних норм з метою їх гармонізації та 

подальшого розвитку. Так, Деонтологічний кодекс / Кодекс правил 

здійснення адвокатської діяльності адвокатів Європейського співтовариства / 

"(1988), прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць, був визнаний 

моделлю для інтерпретації та застосування національних деонтологічних 

норм. Застосування норм "Деонтологічного кодексу" в міжнаціональній 

діяльності зобов'язує адвокатів підкорятися нормам своїй колегії тільки в 

тому випадку, якщо норми останньої не суперечать нормам данного Кодексу. 

Під міжнаціональною діяльністю розуміється: 

а) усі професійні відносини з адвокатом іншої країни-учасниці; 

б) діяльність адвоката в другойстране-учасниці. 

Одним з найважливіших деонтологічних вимог (норм, принципів) діяльності 

юриста, став міжнародним стандартом, являетсянезавісімость юридичної 

професії як гарантія для здійснення захисту правчеловека та надання 

правової допомоги. 

Незалежність юридичної професії (судді, адвоката) означає відсутність будь-

якого тиску: як результату власних інтересів, таки зовнішніх впливів. 

Незалежність необхідна для забезпечення довіри зі сторони юристів 

суміжних професій (напр., довіра адвокату з боку суддів), а також з боку 

клієнтів. 

Незалежність юридичної професії (судді, адвоката) забезпечується: 

її гарантуванням державою і закріпленням цих гарантійв конституції або 

законах; 

справедливої системою організації юстиції, виключають які-небудь 

необгрунтовані обмеження або втручання; 

неупередженим вирішенням судових органів, тобто рішенням на основі 

фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного 

впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямогоілі непрямого, з чийого 

б то не було сторони і з яких би то не було причин; 

створенням умов для здобуття громадянами правової помощісо боку 



обраного або незалежного адвоката для захисту їх прав; 

підтриманням професійними юридичними організаціями професіональних 

стандартів та етичних норм; 

взаємодією з урядовими та іншими інстітутамідля досягнення цілей 

правосуддя в процесі розробки національного законодавства і практики його 

застосування; 

наявністю незалежних самоврядних асоціацій юристів, визнаних чинним 

законодавством і здатних забезпечити незалежністю юридичної професії, 

захистити юристів від необгрунтованих обмежень та порушень та ін. 

Наступною принциповою міжнародною деонтологічною нормою діяльності 

юриста (судді, адвоката та ін) при виконанні ним професійних функцій є 

службова несумісність як умова забезпечення незалежності. 

Службова несумісність означає неучасть юриста (судді, адвоката) в 

комерційній або іншій діяльності, що відрізняється від його професії, і 

зобов'язує дотримуватися норм про службову несумісності, які прийняті 

юристами (суддями, адвокатами) даної країни. Службової несумісністю 

"Деонтологічний кодекс" визнає також заняття адвокатом адміністративної 

посади в органах юстиції, здійснення певних посадових обов'язків і функцій. 

Третє деонтологічних вимогу працівника юридичної сфери, що є 

міжнародним стандартом, - гласність, але тільки там і тоді, коли це не 

заборонено. Юрист (суддя, адвокат) зобов'язаний зберігати професіональну 

таємницю щодо своєї роботи та конфіденційну інформацію, отриману в ході 

виконання ними своїх обов'язків. Згідно "Пекінських правил" при 

відправленні правосуддя щодо неповнолітнього повинні поважатися його 

права на конфіденційність на всіх етапах, щоб уникнути заподіяння шкоди 

через непотрібної гласності або через шкоди репутації. 

Четверта вимога виражається в захисті юристом (адвокатом), наскільки 

можливо, інтересів свого клієнта так само, каксвоіх власних інтересів, 

інтересів колеги або професії в цілому. 

Можна продовжити перерахування деонтологічних вимог, що мають 



міжнародний характер, проте всі вони мають витоки вглавном принципі - 

дотримання основних прав людини – певних можливостей, які необхідні для 

його існування і розвитку в конкретно-історичних умовах. 

Введення "Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку" 

(1979) мало на меті здійснення правопорядку посадовими особами 

правоохоронних органів відповідно з принципами прав людини. Згідно 

"Кодексу" кожен орган охорони правопорядку повинен нести 

відповідальність перед громадськістю і бути їй підзвітним, а кожна посадова 

особа, будучи частиною системи кримінального правосуддя, запобігати 

злочинам, вести боротьбу з ними. Поведінка посадових осіб з підтримання 

правопорядку має відповідати наступним правилам (принципам): 

1. поважати і захищати гідність і права людини; 

2. застосовувути силу тільки в крайній необхідності і в тій мірі, в якій це 

потрібно для виконання їх обов'язків; 

3. зберігати в таємниці відомості конфіденційного характеру; 

4. виявляти обережність при збереженні і використанні інформації, яка 

відноситься до особистого життя інших осіб або може пошкодити їх 

інтересам і репутації; 

5. Не здійснювати, не підбурювати або терпимо ставиться до катувань, не 

виправдовувати їх винятковими обставинами або посиланнями на 

розпорядження вищих осіб; 

6. забезпечувати повну охорону здоров'я затриманих ними осіб, вживати 

заходів до надання їм медичної допомоги у разі необхідності; 

7. перешкоджати будь-яким актам корупції та не вчиняти самому таких актів; 

8. поважати закон і "Кодекс". 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, міжнародні стандарти в галузі професійної юридичної 

діяльності, складені відповідно до ст.1 Загальної декларації прав людини "Всі 

люди народжуються вільними і равнимів своїй гідності та правах", знайшли 

своє втілення в Конституції та інших нормативно-правових актах України, в 



Дисциплінарних статутах співробітників провоохоронних органів, в 

Положеннях про дисциплінарні комісі та ін. Вони є моделлю для подальшого 

вдосконалення професійної майстерності юристів в умовах побудови 

демократичної, соціальної, правової держави в Україні. 
 

ІІІ. СТАНДАРТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ 

МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ЮРИСТІВ 

 

Незалежність юридичної професії представляється істотною гарантією для 

здійснення захисту прав людини і є необхідною для отримання якісної 

правової допомоги; 

Справедлива система організації юстиції, яка гарантує незалежність юристів 

при виконанні ними професійного обов'язку без жодних необгрунтованих 

обмежень, прямого або непрямого тиску чи втручання, є абсолютно 

необхідною для побудови і функціонування правової держави; 

Важливо створювати умови, при яких всі люди мали б можливість отримання 

правової допомоги з боку обраного ними незалежного адвоката для захисту 

(здійснення їх юридичних, економічних, соціальних, культурних, 

громадянських і політичних прав); 

Професійні асоціації юристів відіграють життєво важливу роль у підтримці 

професійних стандартів та етичних норм, в захисті своїх членів від 

необгрунтованих обмеження і порушень в забезпеченні юридичною 

допомогою всіх, хто її потребує, а також у взаємодії з урядовими та іншими 

інститутами для досягнення цілей правосуддя, справжні стандарти 

встановлюються Міжнародною асоціацією юристів для вирішення задачі 

підвищення ролі і значення юристів, які повинні враховуватися і поважатися 

урядом в процесі розробки загальнонаціонального законодавства та практики 

його застосування, а також прийматися до уваги всіма юристами, суддями, 

представниками виконавчої і законодавчої влади, суспільством в цілому . 

 

ДОПУСК ДО ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ  



та юридичної освіти 

 

Кожна людина, що має необхідну юридичну кваліфікацію, повинен мати 

право стати юристом і здійснювати юридичну практику без обмежень і 

дискримінації. 

Юридична освіта повинна бути доступною всім людям, що мають необхідну 

підготовку. Нікому не може бути в цьому відмовлено з причини кольору 

шкіри, раси, статі, релігійних, політичних або інших поглядів, національної 

чи соціальної приналежності, наявності власності, походження, суспільного 

становища, фізичних вад. 

Юридична освіта повинна забезпечити знання і розуміння мови і 

майстерності, необхідних для практикуючого юриста, включаючи розуміння 

правових і етичних зобов'язань, а також прав людини і основних свобод, 

визнаних законодавством країни і міжнародним правом. 

Навчальні курси в рамках юридичної освіти повинні розглядати соціальну 

відповідальність юриста, включаючи співробітництво в забезпеченні умов 

для правової допомоги, яка необхідна для захисту законних прав будь-якого 

роду, в тому числі економічних, соціальних, культурних та політичних прав, і 

особливо для захисту таких прав в процесі їх встановлення і розвитку. 

 

ПРАВОВЕ НАВЧАННЯ ТОВАРИСТВА 

 

На представників юридичної професії та державні органи покладається 

обов'язок навчати і освічувати суспільство щодо принципів правової 

держави, значення незалежної судової системи і всієї юридичної професії, 

інформувати їх про права та обов'язки, а також про можливі і належних 

способах їх здійснення. 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЮРИСТІВ 

 

Керуючись встановленими правилами, стандартами та етичними нормами, 



адвокати при виконанні своїх обов'язків завжди повинні діяти вільно, чесно і 

безстрашно, відповідно до законними інтересами клієнта і без будь-якого 

втручання або тиску з боку влади або громадськості. 

Адвокат не повинен ототожнюватися чи ідентифікуватися владою та 

громадськістю з його клієнтом або зі справою його клієнта, незалежно від 

того, наскільки популярним або, навпаки, непопулярним може бути ця 

справа. 

Жоден адвокат не повинен зазнавати кримінальним, цивільним, 

адміністративним або іншим санкціям або погрозам їх застосування 

внаслідок того, що він давав поради або представляв інтереси клієнта у 

відповідності з законом. 

Ні суд, ні адміністративний орган не повинен відмовляти у визнанні права 

юриста, який має необхідний допуск до практики в даному регіоні, 

представляти в цьому суді чи органі інтереси свого клієнта. 

Юрист повинен мати право на обгрунтовані заперечення проти участі або 

продовження участі судді у конкретній справі, або проти ведення судового 

процесу або будь-якого розгляду. 

Для належного забезпечення цих принципів юрист повинен володіти 

цивільних і кримінальних імунітетом від переслідувань за відповідні заяви, 

зроблені ним у письмовій або усній формі при сумлінному виконанні свого 

обов'язку й здійсненні ним професійних обов'язків в суді, трибуналі або 

іншому юридичному або адміністративному органі. 

Незалежність адвокатів при веденні справ осіб, позбавлених волі, повинна 

гарантуватися з тим, щоб забезпечити надання їм вільної, справедливої та 

конфіденційної юридичної допомоги, в тому числі забезпечити право на 

відвідування цих осіб. Гарантія та запобіжні заходи повинні забезпечуватися 

так, щоб не допускати будь-яких можливих пропозицій про таємну змову з 

владою, установці, отриманої від влади, або залежності від них юриста, 

діючого в інтересах осіб, позбавлених волі. 

Юристам повинні бути надані таке обладнання і можливості, які необхідні 



для ефективного виконання або професійних обов'язків, в тому числі: 

а) забезпечення конфіденційності відносин між адвокатом і клієнтом, 

включаючи захист звичайної та електронної системи всього адвокатського 

діловодства та документів адвоката від вилучення і перевірок, а також 

забезпечення захисту від втручання в використовувані електронні засоби 

зв'язку та інформаційні системи 

б) право на поїздки (відрядження) для консультування клієнтів як всередині 

країни, так і за кордоном; 

в) право свободи шукати, витребувати, отримувати і, згідно професійним 

нормам, поширювати інформацію та ідеї, що відносяться до їх професійної 

діяльності. 

Юристи не повинні, у зв'язку із здійсненням ними своєї професійної 

діяльності, позбавлятимуться свободи віросповідання, висловлення своїх 

думок, права збиратися чи об'єднуватися у спілки, і, зокрема, їм повинно 

бути надано право: 

а) брати участь в обговоренні громадськістю проблем, пов'язаних з правом і 

організацією системи юстиції; 

б) вступати або вільно створювати місцеві, національні та міжнародні 

організації; 

в) пропонувати і рекомендувати розроблені правові реформи в інтересах 

суспільства та інформувати громадськість про даних питаннях. 

 

Юридичне обслуговування бідних 

 

З концепцією незалежної організації юристів нерозривно пов'язане правило, 

згідно з яким її члени повинні надавати свої послуги всім соціальним групам 

з тим, що б нікому не було відмовлено у юридичної допомоги. 

Юристам, які беруть участь в організаціях і програмах з надання юридичної 

допомоги, фінансуються повністю або частково з громадських фондів, 

повинні надаватися повні гарантії їх професійної незалежності, і зокрема: 



керівництво такими організаціями або програмами повинно бути довірено 

незалежному правлінню, причому здійснювана останнім політика, його 

бюджет і склад повинні контролюватися. 

Необхідно визнати, що найпершим обов'язком адвоката в його служінню 

справи правосуддя є його обов'язок перед клієнтом - консультувати і 

представляти останнього відповідно до професійної совістю і 

переконаннями. 

асоціації юристів 

У кожному регіоні повинна бути утворена одна або більше незалежна 

самоврядна асоціація юристів, визнана чинним законодавством. чий 

виконавчий орган повинен бути вільно обраний всіма співчленами без будь-

якого втручання інших органів чи осіб. Це положення має здійснюватися 

незалежно від права створювати або вступати, крім того, в інші професійні 

асоціації адвокатів та юристів. 

 

ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ 

 

Завдання Асоціації юристів та адвокатів щодо забезпечення незалежності 

юридичної професії повинні складатися, крім іншого, в наступному: 

а) розвивати і підтримувати правосуддя, в якому не буде місця для страху або 

покровительства, 

6) забезпечувати честь, гідність, компетентність, професійні стандарти та 

етичні норми в поведінці і дисципліні а також захищати інтелектуальну і 

економічну незалежність адвоката від його клієнта. 

в) захищати роль і значення юристів у суспільстві, а також їх професійну 

незалежність; 

г) захищати гідність і незалежність суду; 

д) сприяти вільному та рівному доступу населення до системи юстиції, 

включаючи надання юридичної допомоги; 

е) сприяти забезпеченню права кожного громадянина на 6истрое, 



справедливе і гласне слухання в компетентному, незалежному та 

неупередженому судовому органі відповідно до належної і справедливої 

процедурою з будь справах; 

ж) сприяти здійсненню правових реформ, сприяти проведенню дискусій в 

суспільстві, пропонуючи свої коментарі з проблем розуміння сутності, 

тлумачення і застосування чинного і пропонованого законодавства; 

з) сприяти тому, щоб рівень юридичної освіти був необхідною умовою для 

заняття юридичною професією, продовженню підвищення юристами своєї 

кваліфікації, а також просвіті населення та формування громадської думки 

щодо ролі Асоціації; 

і) забезпечувати вільний доступ до заняття юридичною професією для всіх 

осіб, які мають необхідну професійну підготовку, без будь-якої 

дискримінації, і надавати допомогу тим, хто тільки починає свою професійну 

діяльність; 

к) сприяти забезпеченню добробуту представників професії та наданню, в 

необхідних випадках, допомоги членам їх сімей; 

л) приєднуватися до міжнародних організацій юристів та брати участь у їх 

роботі. 

У разі, якщо особа, яка бере участь в судовому процесі, бажає запросити 

юриста з іншої країни, щоб він діяв разом з місцевим юристом, відповідна 

Асоціація повинна співпрацювати і допомагати іноземному юристу в 

отриманні необхідного права на участь в судовому процесі, за умови, що він 

має кваліфікацію і виконує умови, необхідні для отримання такого права. 

З метою забезпечення можливостей Асоціації юристів та адвокатів щодо 

захисту їх професійної незалежності вони повинні бути негайно 

поінформовані про причини і юридичній підставі арешту чи затримання 

будь-якого юриста і місці, де він утримується. Асоціація повинна мати 

доступ до заарештованому чи затриманому юристу. 

 

Дисциплінарного провадження 



 

Асоціації повинні затверджувати і проводити в життя свій професійний 

кодекс. 

У цьому кодексі повинні міститися правила порушення та проведення 

дисциплінарної справи, які відповідають загальноприйнятим правилам. 

Відповідна асоціація юристів несе відповідальність за проведення 

дисциплінарного розгляду. 

Первісне дисциплінарне провадження повинно проводитися в 

дисциплінарному комітеті відповідної асоціації. Юрист повинен мати право 

на оскарження рішення дисциплінарного комітету у належний і незалежний 

орган, уповноважений вирішувати такі питання. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, незалежність юридичної професії представляється істотною гарантією 

для здійснення захисту прав людини і є необхідною для отримання якісної 

правової допомоги. Справедлива система організації юстиції, яка гарантує 

незалежність юристів при виконанні ними професійного обов'язку без 

жодних необгрунтованих обмежень, прямого або непрямого тиску чи 

втручання, є абсолютно необхідною для побудови і функціонування правової 

держави. Важливо створювати умови, при яких всі люди мали б можливість 

отримання правової допомоги з боку обраного ними незалежного адвоката 

для захисту (здійснення їх юридичних, економічних, соціальних, культурних, 

громадянських і політичних прав). 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Договори (конвенції) про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах в більшості своїй охоплюють 

однорідний коло питань, про зміст і переліку яких можна судити по 

Конвенції СНД від 22 січня 1993 р. У кожному договорі визначається обсяг 

правової допомоги, яку надають одна одній установи юстиції держав, 



перераховуються (з деякими відмінностями) її різновиди. Згідно зі ст. 5 

Конвенції СНД, в редакції Протоколу до неї від 28 березня 1997 р., це - 

складання і пересилання документів, проведення оглядів, обшуків, 

вилучення, передача речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, 

третіх осіб, підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків , експертів, 

розшук осіб, здійснення кримінального переслідування, видача осіб для 

притягнення їх до кримінальної відповідальності приведення вироку у 

виконання, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, 

вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів. 

2. Міжнародні стандарти в галузі професійної юридичної діяльності, складені 

відповідно до ст.1 Загальної декларації прав людини "Всі люди 

народжуються вільними і равнимів своїй гідності та правах", знайшли своє 

втілення в Конституції та інших нормативно-правових актах України, в 

Дисциплінарних статутах співробітників провоохоронних органів, в 

Положеннях про дисциплінарні комісі та ін. Вони є моделлю для подальшого 

вдосконалення професійної майстерності юристів в умовах побудови 

демократичної, соціальної, правової держави в Україні. 

3. Незалежність юридичної професії представляється істотною гарантією для 

здійснення захисту прав людини і є необхідною для отримання якісної 

правової допомоги; 

4. Справедлива система організації юстиції, яка гарантує незалежність 

юристів при виконанні ними професійного обов'язку без жодних 

необгрунтованих обмежень, прямого або непрямого тиску чи втручання, є 

абсолютно необхідною для побудови і функціонування правової держави; 

5. Важливо створювати умови, при яких всі люди мали б можливість 

отримання правової допомоги з боку обраного ними незалежного адвоката 

для захисту (здійснення їх юридичних, економічних, соціальних, культурних, 

громадянських і політичних прав). 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 



 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які 

можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусійними 

серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від 

одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 

 

 


