Основні тенденції у розвитку професійної компетенції в Канаді
•

Адвокати в Канаді постійно займаються підвищенням професійної
кваліфікації (ППК), адже для них це є одним з професійних обов’язків.

•

ППК виникло як неформальне явище, коли правники-однодумці
збиралися разом й обговорювали актуальні питання юридичної
практики.

•

У 1970х та 1980х, зустрічі у межах ППК стали більш формальними. У
багатьох провінціях були створені громадські організації, метою яких
стало підвищення професійної кваліфікації, а в інших ППК надавали
через органи самоврядування та державні установи.

•

Впродовж того часу були найняті професійні експерти, які займалися
розробкою освітніх програм. Часто серед них траплялися юристи, які
працювали у симбіозі з адміністративним персоналом, організаторами
заходів.

•

Спершу програма тренінгів включала аналіз нещодавніх законодавчих
змін та актуальної практики застосування. Навчання проходило у
форматі лекцій у приміщенні великих конференс-залів, які, подекуди,
вміщали по декілька сотень учасників.

•

У середині 1980-х років, освітяни почали розширювати концепцію
професійної кваліфікації і включати до неї не лише знання у сфері
права, але й базові практичні такі як представництво інтересів клієнтів,
підготовка письмових меморандумів та консультування.

•

Дослідження щодо професійної компетенції адвокатів призвело до
розвитку формального визначення необхлідного рівня кваліфікації.

•

Впродовж останніх десяти-п’ятнадцяти років Канадські регулятори
застосували мінімальні вимоги щодо відвідування заходів ППК. Більшість
провінцій зобов’язують адвокатів проходити 12 годин навчання протягом
року і, щонайменше, три години мають бути присвячені питанням етики,
професійної відповідальності та управлінні юридичною практикою.

•

Одна з провінцій Канади не містить вимог щодо відвідання заходів ППК.
Натомість кожен член цієї юрисдикції має розробити особистий
щорічний план ППК, а потім відзвітувати регулятору щодо виконання цього
плану.

•

Обов’язковість ППК стала результатом значного збільшення кількості
навчальних програм та їх популярності серед адвокатів, а також
поширенням освітніх інституцій. Насправді, за останні роки чимало
університетів та неприбуткових організацій
почали впроваджувати
програми підвищення кваліфікації адвокатів.

•

З огляду на бурхливий ріст ринку державні регулятори вирішили закріпити
за собою контроль над якістю навчання, тож адвокати могли

використовувати для підтвердження проходження ППК лише ті програми,
які заздалегідь отримували державну акредитацію.
•

Хоча й донині навчання може проходити у великих аудиторіях у форматі
лекцій з питань матеріального права, акредитовані програми ППК в
Канаді наразі також включають:
o Зустрічі професійних асоціацій
o Онлайн-програми та форуми
o Інтенсивні програми розвитку професійних навичок
o Національні конференції з певних галузей права
(найбільші – з питань імміграції)
o Відеозаписи лекційний програм, за якими слідують
групові обговорення
o Публікація матеріалів програм, контрольних списків
та практичних посібників
o Підготовка до викладання програм у сфері права
o Написання та публікація статей з питань права
o Участь у діяльності органів самоврядування

Розробка цього матеріалу стала можливою завдяки фінансовій підтримці проекту
«Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським
бюро міжнародної освіти та фінансується Урядом Канади.
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