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С виовська В. А.

КОМПЕТЕНТН1СНИЙ П1ДХ1Д ЯК ЗАС1Б П1ДВИЩЕННЯ 
Я К О С П  ЮРИДИЧНО! ОСВ1ТИ: АНАЛ13 к л ю ч о в и х  п о н я т ь

Прогресивний розвиток УкраУни як демократично! право во! 
лержави. 3Miua державоцентристськоУ парадигмн громадянського 
суспльства на людиноцентристську вимагае суттевих трансформ ашй в 
укра'Унськш правовж систем!, яю мають влбуватися з opiarrauicio на 
гу машстичш загальноевропейсыи шнносп, але водночас i з урахуванням 
нашонально! свосрлностй соцюкультурних i ментальних особлнвостей 
у краТнського народу.

Разом 3i змшами правово! идеологи й правових норм не менш 
важливим для забезпечення влповлного вимогам часу -  д!йсно 
демократичного регулю ван ня сустльних влносин в краУн i с 
вдосноналення ecix ланок (законодавчоУ, судовой слцчой нотар1альноУ. 
антимонопольно! тощо) юридично! практики. Одною з ключових умов 
забезпечення результативносп цього пронесу с модершзашя вггчизняно! 
системи юридично! ocbith влповлно до м1жнародних i свропейських 
стандарпв.

Важливу роль юридично! освгти в npoueci форму ван ня правово! 
лержави акцептовано в працях украУнських вченнх Б. Eaoix. 
Н. Ляпуновой О. Макаровой Г. Му рашина. В. Рижнкова. В. Су щенка. 
I Усенка, Ю. Шемшушенка й ш. [1, с. 4; 2, с. 184; 3, с. 178; 4, с. 175; 5, с. 
83; 6. с. 674].

Сл1д влзначити. що вища юридична освпа й наука в У краУн i 
сьогодш активно розвивасгься. що обумовлено багатьма сощально- 
економ 1чними та полггичними чинниками. Як зазначас В. Сущенко, 
розвиток юридично! освгти й науки в УкраУш обумовлений „поту жнимн и 
„тектошчними” по.нтико-правовими процесами державо- та 
правотворення, а також природою форму ван ня ринкових еконо.м1чни.\ 
в он  осин i, я к наслиок. шаленого попиту з боку суспльства на правнич1 
послу ги” [7, с. 128].

Pi3Hi аспекти розвитку й удосыоналення юридично! ocbith в

61



ЛНУ imcmi Т м ия Ш и ч ш а  ,43 1?»2к 2f 15

УкрлТн! ж спдж > вали О. Альошина. С. Богачова. 1C Каюмова.
К Курдэсва. Н. Коваленко. Г. Мартннкж. О. Фатху д)нова. Б. Чупринськнй 
та ш.

Анали фахокм л»терат>ри сыдчкть. що у зв'язку и м и ю ю  
стратепй розвитку украшського слсшльсгва падальию? розробкн у 
впчнзняному начновому простор? погребут питания лабе течения якостг 
профес1йноТ тдготовкн фамвшв юриднчного профшю виповш но до 
новнх вымог часу. Тому закланиями цн\ публйкацП с внявлення й 
узагальнення нзукових уявленъ июле проблемы впровадження 
компетентшеного пиходу в систему юридично! ocbith. внявлення 
сутносп н структурних компонентов профес1Йно! компетентности 
манбутнього юриста.

Проблема впровадження компетенттстного пиходу в оевпню  
систему с доенть актуальною в Vкрапп та за й межами (В . Ванденко. 
Ф. Вайнерт (F. Weinert). В. Вербниькнй. А. Дахж , Л. С лаги н а  
I. Зархбжськз. 1. Эимня. М. 1льязова Е. Кл1ме (Е. KJieme), Н. Кузыына. 
Дж. К'юлачон (J. Coolahani. О. Локшина А. Маркова. С. Молчанова. 
О. Овчару к. Жан-Франсу а Перре (Jean-Francois Perret), О. Пометун. 
Дж. Равен. А. Ранцев. Д. Pisen (D. Rychen), i. Родигша, Г. Селевко, 
Л. С олгатк (L. Salganik). Л. Тархан. В. Хутмахер (W. Hutmacher). 
А. Хуторськнй. Н. Шматко. О. Ярипн тощо).

Почмнаючи з 80-х рок1В проблем» компетеитшеного шдходу до 
навчання дослижувала Оргатзащя економ»чного с т в р о б 1 Т Н 1 Щ тв а  та 
розвитку (OECD), яка у 1997 шнцювала програму „Визначення та в и бф  
компетентностей” („Definition and Selection o f Competencies" або 
„D eSeCo” ) [8, c. 8] OECD об'гднус 30 краТн-учасниць. представннки 
якнх збнраються задля того, шоб обговорили та удоекюналнтк економ1чн1 
стратеги розвитку та питания вин моли ше з 70 кражами, де тальки 
розвнвагтъея ринкова ckohom ikh  (9. р. 106).

Сьогодш розробш концепту атьних засад компетентнкгного 
пиходу в oceiri спрняють raid мгжнародш оргашзаии як ЮНЕСКО, 
ЮН1СЕФ. ПРООН. Рада Свропи, Оргатзащ я екошжмчного 
сп1вроб1Тництва та розвитку. М1жнародний департамент стандартав тошо 
110, с. 6].

На думку О. Нов1кова постайш ocBiirii реформи, направленш на 
вдосноналення снстемн ocbith, повшстю об грунтован!, оскиькн 
„попередня школа вже давно не задовольняс н» суспиьство, Hi екошжнку, 
ш ножного окремого громадянина. Hi саму систему народно! освети"  [ 11, 
с. 46-47]. I саме компетентшетно оркнтована ocBiTa с одшето з ланок, шо 
веде до модерн m a il сучасно! снстемн ocbith.

I. Знмня пропонуе для розгляду i бьльш повного розумшня, шо ж 
собою  являс компетентшетний n u x u . три етали його розвитку. Перший 
етап характеризусться: посту ловим введениям у науковнй ooir категори 
„компетенцп”; створенням перед) мов для розмежу ванна понять

62



РииикЛЫ У ImshI Т а и а Ш а п ш а  W  ОПкУП!

„компетенщя”  i „компетентшеть”; дослщженням рпних вшив мовноТ 
компетенци у pycni трансформацию! граматики та теори навчання 
мовам; введениям поняття „комушкативна компетентшеть” (Д. Хаймс). 
Другий стам характеризуешься використанням категорш „компетенщГ* i 
„компетентшеть”  в теори* та практащ навчання MOBi, особливо у 
народи ill. професюн&шзм! управлшня, KepiBHHUTBi, менеджмент! 
навчанш сшлкуванню. У цей час розробляеться змют поняття „сошальш 
компетенци та компетентности”. ТретШ етап дослщження компетентное^ 
як науково! категори починаеться з 1990 р i характернзусться появою 
багатьох наукових po6iT (А. Марково!, Л. Мгпно! тощо), присвячених щй 
тематищ. Компетенци на цьому eiani, як зазначае I. Зимня, вже макхгь 
розглядатися „як бажаний результат оевгга” [12, с. 14-16].

Актуальшсть введения компетентн1стного шдходу диктуешься: 
раликальним змшами на ринку пращ, зумовленими технолопчним 
прогресом; зрослими потоками р1знор1дно1 шформацп; формуванням 
глобального ринку оевгппх послу г та наукових розробок [13, с. 33].

Л. Тархан зазначае, що компетентшений шдхщ включае 
сукупшсть принцишв, теоретичних положень i способов дальность що 
позначаються на npoueci комплексного оновлення профеайноУ оевгги 
шляхом посилення и практично! спрямованосп за умови збереження 
фундаментальное!! навчання [14, с. 13-14].

Отже, компетентшений пщхщ передбачае спрямован1сть 
осв1тнього процесу на формування певних компетентностей i значне 
посилення тим самим практично! спрямованосп оевгги.

Як евщчать результата анал1зу лггератури, юнують рЬш шдходи 
до визначення понять „компетентшеть” та „професШна компетентшеть”.

Так, напри клад, у „Академ1чному тлумачному словнику
украшсько! мови” ..компетентний” визначаеться як такий, що: 1) мае 
достатш знания в якш-небудь галузц який з чим-небудь добре об1знаний; 
тямущий; який грунтуешься на знанш; квашф1кований; 2) мае певш 
повноваження; повноправний, повновладний [15, с. 250].

У зв1тах Органпащ! економ1чного сшвробггництва та розвитку 
(OECD) компетентшеть тлумачать як здатн1сть успшшо вирцпувата 
складш проблеми в умовах особливих обставин завдяки мобинзацн 
психосощальних (когштивних або не когштивних) pecypcie [16, р. 43].

А. Хуторський вважае, що компетентшеть -  це володшня 
людиною вщповщною компетенщею, яка включае и особисттсне 
ставлення до не! i до предмету дальности [17]. На думку А. Марковой 
компетентшеть -  це 1ндивщуальна характеристика ступени вщповщностт 
вимоги професп [18, с. 26]. Ф. Вайнерт (F. Weinert) визначае 
ком 11етентшеть як KorHiTHBHi навички та зд1бностп (уже набутт або Ti, що 
вивчаюгься), необхщш для виршення конкретних завдань, а також 
пов'язаш з ними мотавац1йна, вольова i сощальна roroBHicib уешшно i 
виповшально !х використовувати в змшних ситуащях [19, с. 27].
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М. 1льязова розглядае компетентшсть як штегральну, виявлену в 
д1яльносп характеристику особистостг, визначальну за ycnix Д1Яльност1 
та вщповщальну за и результати [20, с. 11].

Компетентшсть -  це багатоаспекгне поняття, тому багато 
науковщв (О. Дахш, Е. Клше (Е. Klieme), I. Козин, Н. Кузьмша, 
Дж. Равен, Г. ХазяУнов й iH.) розкривають його сутшсть через його 
складов!.

Дж. Равен термшом „компонента компетентаост!” позначае Ti 
характеристики i зд1бносп людей, як1 дозволяють Ум досягата 
особистюно значущих цшей -  незалежно вщ природи цих цшей i 
сощальноУ структури, в яюй щ люди живуть i працюють [21, с. 144].

На думку Г. Селевка, компетентшсть включас когн1тивну (знания) 
i операцюнально-технолопчну (ум1ння), мотивацшну, етачну (цшшсш 
ор1ентацГ0, соц1альну та поведшкову складов! [22, с. 19].

Ф. Вайнерт (F. Weinert) видшяе таю компонента компетентности 
об'сктавна та суб'екгивна компетентшсть, загальш та cnenianbHi 
KorHiTHBHi компетенци, а також д1яльн!стн!, ключов! компетенщУ та 
цшьов! компетенщУ [19, с. 4-14]. Цпсавою е диференщащя, запропонована 
Ф. Вайнертом (F. Weinert), що стосуються суб'ективноУ компетентаост!. 
Вчений видшяе наступш компонента суб'ективноУ компетентаост!: 
евристична, ешстемолопчна та актуал!зована компетентаост! [19, с. 10].

Н. Кузьмша та Г. ХазяУнов розглядають ю)мпетентн!сть у трьох 
аспектах: як комбшащю псих!чних властивостей; як псих!чний стан, який 
дае людиш можлив1сть д!ята самосттйно i в1дповщально; як здата!сть i 
вмшня людини виконувати певш трудов! функщУ. Наявн1сть 
компетентаост!, на думку автор1в, можна визначити за результатами 
професшноУ дшльносп [23, с. 27].

Компетента!сть розглядаеться О. Дах!ним у двох основних 
аспектах: по-перше, як !нтегральний результат, який належить yciM 
учасникам освгги, по-друге, -  як керуючий вплив на в!дкриту oceiiy , як 
систему, яка може самооргашзуватися, i, по-трете, як ц!ншсть, що 
збагачуе педагопчну культуру [24, с. 27].

Е. Юпме (Е. Klieme) зазначае, що поняття компетентшсть поеднуе, 
з одного боку, знания, а з шшого -  навички, створюючи ттсний 
взаемозв’язок мгж ними через Ух практичне використання в рЬних 
ситуац!ях [25, s. 3].

Зпдно з позищею I. Козич, компетентн!сть мае бута розглянута з 
одного боку як „коло повноважень, що визначае вщповщальшсть у 
виконанн! практичних завдань посадовоУ особи”, а з iHmoro -  „як знания, 
умшня, досвщ само! посадовоУ особи, тобто готовн!сть i здатшсть 
реал!зувата конкретною особою це коло повноважень” [26, с. 9].

На основ! анал!зу науковоУ лггератури встановлено, що в!тчизнян! 
й зарубгжш науковщ виокремлюють i б!льш вузьке поняття -  
„профес1йна компетентн!сть”, яке також не мае однозначного 
загальноприйнятого визначення (Ф. Вайнерт (F. Weinert), О. Дахш,
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С. Др> жилов. I. Зарубонсыса. Е. Зеср. М. 1льязова. А . Маркова.
С. Молчанова. О. Овчару к. Дж. Равен, Г. Селевко. Т. Симоненко,
С. Хазова й он.).

Так. наприклад. М. 1льязова розук п е професойну компетентность 
як один з 1нвар1антних компонентов компетентносп випускннка ВИЗ. 
вар1атнвний змост я кого визначас специф1ка професойно! дояльносп [27, с. 
12]. Е. Зеср вважас, що професшна компетентность -  це сукупшстъ 
профеайних знань. умонь, а також способов виконання профеийно! 
д1яльносп [28. с. 25]. На думку Н. Глузман, „професойна компетентшсть”
-  це Интегративна характеристика, що визначас готовность о здагакпъ  
особнстосп розв’язувати профеайш  задач!... шляхом реалозацоо системи 
uiHHicHHx установок, теоретичних знань, практичних умонь, досводу 
ирофеайноТ лояльности особисттсних якостей. надбаних у навчальному 
заклало" [29, с. 10].

С. Хазова видшяс три групи компетентностей, кожна з яосих 
передбачас освоения певних компетеншй: 1) загальнопрофесойна
компетентность, що передбачас освоения загальнонауковнх о 
дослиницьких компетенцой; 2) загальногалузева компетентность, що 
передбачас освоения освггнох (загапьнотеоретичних та 
загальнопедагогочних) i загальнотеоретичних та галузевих компетенцой 
певного фаху; спецоальна компетентшсть, що передбачас освоения 
педагопчних. науково-педагопчних. управлонських, рекреашйних 
компетеншй [30, с. 55-68].

Ihiiioo позицп дотримусться С. Молчанов, який ш д професш ною  
комнетентжстю розумос питверджене право приналежностт до  певноо 
професшноо групи прашвниюв, визнане з боку сошально! системи в 
облому i представниюв не толыси конкретно! професшно! групи, апе й 
1ншн\ сошальних та професШних груп [31, с. 84].

Формування компетентносто, на думку О. Гура, може бути 
рои.ля ну то в трьох аспектах: теоретичному (засвосння системи базовнх  
знань). практичному (формування системи базових проф еайних умонь i 
навнчок). особистосному (розвиток i генерал^ш я базових подсистем) 
[32. с. 28]. При цьому, зги н о  з позицооо Дж. К'оолахана (J. Coolahan), 
цей процес мае розглядатись не тшыси в pycni процесу навчання, але й у  
р>сл; набуття майстерносп. Автор вважас, що формування 
компстентносп, вибувасться под час взаемоди особнстосп  з конкретною 
сферою дияльносп, а досягнення компетентносп супроводжуеться 
набчттям ш дивиом  певних поглядев, переконань, формуванням його 
особисто! культури тощ о [33, с. 26].

Як справедливо зауважуе Г. Селевко, оволодшня компетентшетю  
вимагас ментально! оргашэованосто, значного штелектуального розвитку: 
абстрактного мислення, саморефлекси, визначення свое! власно! позицп, 
самооцшки, критичного мислення та ш. [22, с. 19].

Р1зно аспекта впровадження компетентшетного подходу в
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юридичну ocBiry, форму вання piэних ви;ив компетентностей у майбутшх 
ю р и с т  дослшжено в роботах О. АльошиноУ, В. Бочарова, 
С. Вищневськш, Л. ГршневоУ, О. Губаревой Д. Демченко, I. ЖуковоТ,
0 .  Косяново?, I. КулантасвоУ, Н. ЛьвовоУ, К. Маркарова. В. ОлШника, 
Т. Сороковща. О. Фатхудшово? тощо.

Шляхи шдвищення профеайного piewi ю р и с т ,  процес 
форму вання Ух окремих профссжних якостей та професШно? культури, 
деонтолопчну основу юридично? д1яльност1 у своУ працях дослщжували 
Ж. Алексеева, О. Ануфр1енко, М. Бабков, В. Барковський, О. Бовдир,
A. Бражшковою, О. Денищик, Ю. Зашк, В. 1льУним, Р. Каламаж, 
Н. Коваленко, С. Лаптинська, A. Mipaacea (Мамедова), О. Неамко,
B. Рижиков. А. Романовою, О. Скакун, С. Сливка, В. Сав1‘щенко, 
Н. Овчаренко, Г. Чанишевою, Б. Чупринським тощо.

В. Вишневська зазначае, що „широка затребувашеть юридичних 
кадр1В i той вплив, який чинять юриста на пронеси, що вщбуваютъея у 
сусш льсш , визначили шдвищення вимог до якостт профеайноУ 
подготовки ю ристе та Ух компетентностГ’ [34, с. 14].

Компетентшсний шдхщ до оргашзацп юридично? ocbith, на думку
1. КулантасвоУ, вписусться в рйиення першочерговоУ державно? проблеми 
створення системи високотехнолопзованоУ, загальнодоступно? та яюсно? 
ocei™, яка буде вщповиати розвитку шновацШних процеав та 
впровадженню високих технололй в yci сфери людсько? щяльносп -  
виробництва, науки, ocei™ [35, с. 3].

Професшна компетентшеть майбутнього юриста визначаеться 
Т. CopoKoeiiGOM як roTOBHicTb особистостт майбутнього юриста до 
здШснення правового регулювання суспшьних водносин, забезпечена 
системою знань, умшь, навичок i особисттсних якостей [36, с. 18-19]. 
Автор визначае i структуру компетентносп майбутнього юриста, яка мае 
наступш компоненти: мотивацжно-цшшений, когштивний, д!яльшсний 
та емощйно-вольовий [36, с. 23].

Згтдно з позишею В. О.ийника основними складовими правово? 
компетентное^ е: правова осв1чешсть як сукупшсть знань з проблем 
права; правова спрямоважсть як сукупжсть ставлень до права як 
сошальноУ, державно? та особисттсно? цшносл й зумовлюе потребу 
пост1Йно отримувати, розширювата арсенал 3aco6ie визначення та 
виршення правових проблем; правова готовжеть як наявжеть умшь з 
вирннення конкретних правових питань [37, с. 18].

ПрофесШну компетентжеть фа.\1вця ОВС було розглянуто 
О. Губаре вою. Автор вважас, що ця категор1я являе собою „склад ну 
оагатор1вневу систему, яка складаеться з психофЫолопчних, 
психололчних та сошал ьно-психололчних якостей особистостт, яю 
виступають як штровертавж мехажзми виршення р1зних видов 
службових завдань” [38, с. 15]. ПрофесШна компетентшеть фах1вця в 
ОВС, на думку О. Губареве?, складаеться з сошал ьно-правовоУ 
компетентность спещально? компетентность персонально?
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компетентносп, ауто компетентносп та систре мально! компетентносп 
[38. с. 16].

Отже, профсайиа компетентшеть е нсвщ’емним результатом 
уешшного навчання й одшею з головних умов профешйно! реашзаци 
фамвця. зокрема й юриста. Проте результата ан&мзу науково! лггератури 
св1дчать, що в сучасшй педагопчшй наущ немас единого пЬдходу до 
визначення понять „компетентшеть”, „профешйна компетентность” або 
„профеайна компетентшеть юриста**. Ор1ентуючись на погляди 
провгдних в цьому питанш фашвшв, вважаемо, що профес1йну 
компетентшеть юриста дошльно визначити як особиспсно-штегровану 
характеристику фах1вця, яка базуеться на суку пн осп професшно 
важливих знань, вмшь i навичок (компетеншй), набутих в npoueci 
профешйно! юридичноТ оевпи, i досвйй, набутому в npoueci практично! 
професшно! дояльносп.

Перспективним напрямом подальше! розробки проблеми 
вважаемо пошук й експериментальну nepeeipxy шновацшних пщхошв до 
формування професшно! компетентносп майбупнх юриспв у npoueci 
фахово! подготовки у ВНЗ.
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Свщовська В. А. Компетентшсний пщхщ як 3aci6 пщвищення 
якост! юридичноУ оевпн: аналв ключових понять

У poooTi виявлено й узагальнено науков1 уявлення щодо проблеми 
впровадження компетентшеного подходу в систему юридичноУ осв!ти. На 
основ! наукових джерел розкрито сутн1сть компетентшеного подходу в 
oceiTi. Проанал1зовано здобутки в1тчизняних i заруб1жних науковщв 
щодо выявления сутностт компетентноеп й професШноУ компетентносп 
майбутнього фах1вця. Розкрито pi3Hi пщходи щодо визначення 
структурних компонент компетентност1, й зокрема професШноУ 
компетентности Доведено, що професшна компетентн1сть е невщ’емним 
результатом усп1шного навчання й одшею з головних умов профес1йноУ 
реал1зац1У фах1вця, зокрема й юриста. Ор1снтуючись на погляди 
провщних в цьому питан Hi фах1вщв, запропоновано влас не визначення 
поняття „профес1йна компетентность юриста".

KnioHoei слова: компетентшеть, компетентносний пщхщ, юридична 
осв1та, формування професшноУ компетентн1ст1 майбутнього юриста.

Свидовская В. А. Компетентностный подход как средство 
повышения качества юридического образования: анализ ключевых 
понятий

В работе выявлены и обобщены научные представления по 
проблеме внедрения компетентностного подхода в систему юридического 
образования. На основе научных источников раскрыта сущность 
компетентностного подхода в образовании. Проанализированы 
достижения отечественных и зарубежных ученых по выявлению 
сущности компетентности и профессиональной компетентности 
будущего специалиста, раскрыты различные подходы к определению ее 
структурных компонентов. Доказано, что профессиональная 
компетентность является неотъемлемым результатом успешного 
обучения и одним из главных условий профессиональной реализации 
специалиста. Предложено собственное определение понятия 
"профессиональная компетентность юриста".

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, 
юридическое образование, формирование профессиональной 
компетентности будущего юриста.
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S\ > do\ чкя V. A. Competence approach аа aaaeta to increase quality 
of law education: analysis of key concepts

The paper revealed and generalized scientific understanding about 
problems of implemenUition of competence approach in law education. The 
paper reveals the essence of competence approach in education based on 
scientific sources. The achievements of domestic and foreign scientists to 
identify the nature of competence and professional competence of the future 
specialist are analyzed. Different approaches to determine the structural 
components of competence, and in particular professional competence are 
rescaled. It is proved that professional competence is an essential outcome of 
successful learning and one of the main conditions of professional 
implementation of specialist, including a lawyer. The article revealed that in 
modem pedagogical science there is no single approach to the definition of 
"competence", "professional competence" or "lawyer professional 
competence." That’s why, focusing on the views of leading experts on this 
issue, the definition of " lawyer professional competence" is proposed. The 
problems and search for experimental verification of innovative approaches to 
the formation of professional competence of lawyers in the process of 
professional training at the universities were identified. Also promising 
direction for further study of the problem may be the study of components of 
lawyer professional competence.

Key words: competence, competence approach, law education, the 
formation of professional competence of the future lawyer.
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