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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни «Професійна етика та психологічна 

компетентність юриста» є формування у студентів, розуміння важливості етики 

в їх професійній діяльності, вміння виявляти та долати основні проблеми 

міжособистісної комунікації. Важливо також дати студентам загальне і 

комплексне уявлення студентам про психологічні особливості етичної 

комунікації, про основні проблеми взаємодії людей в сфері юридичної 

практики. Важливим також є усвідомлення специфіки сучасної гуманітарної  та 

української державотворчої специфіки в юридичному полі.  

Змістовне наповнення лекцій і семінарів та тематика окремих лекцій курсу 

можуть змінюватися відповідно до бачення їх автором курсу. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:   

- здійснити аналіз історичних та теоретичних основ етики та психології; 

- освоїти понятійно-категоріальний апарат етики та юридичної психології; 

- виявити особливості комунікації в сфері  української юриспуденції; 

- здійснити осмислення актуальних етико-психологічних проблем 

сучасних юридичних практик. 

Результати навчання.Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні  

 

знати:  

- понятійно-категоріальний апарат етики та юридичної психології; 

- особливості розвитку теоретичних основ етики;   

- генезу, особливості української юридичної психології та етики; 

 

вміти:  

- конспектувати лекційний та першоджерельний матеріал; 

- вільно володіти понятійно-категоріальним апаратом та методологічним 

інструментарієм; 

- застосовувати одержані знання у власній професійній сфері; 

- вміти виокремлювати основне та другорядне, конструювати та 

реконструювати позиції суб’єктів у комунікації; 

- аналізувати власні етичні принципи та дії, а також загальноукраїнські і 

світові тенденції. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

 ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчального курсу 

Кількість 

кредитів – 3 Галузь знань 

08 «Право» 

 

 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання Модулів – 3 

Змістових 

модулів –2 

Нормативна 

 

Рік підготовки 

Загальна 

кількість 

годин – 90 Спеціальність 

 081 «Право» 

 

5-й 5-й 

Семестр 

10-й 10 

Лекції 

24 8 

Семінарські  

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2 

самостійної 

роботи 

студента – 1 

 

14 2 

Самостійна і робота 

22 80 

ПК: 30 год. 

Вид контролю: 

екзамен 
Ступінь вищої освіти: магістр 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40:60 

для заочної форми навчання – 10:90 

  



Критерії оцінювання результатів навчання 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях 

здійснюється за чотирибальною шкалою, де «2»  - незадовільно, «3» - 

задовільно, «4» - добре, «5» - відмінно 
Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів 

за ЄКТС в балах 
  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 5 «відмінно» A 

80-89 4 «дуже добре» B 

65-79 4 «добре» C 

55-64 3 «задовільно» D 

50-54 3 «достатньо» E 

35-49 2 «незадовільно» FX 

1-34 2 «неприйнятно» F 

 

 

Методи навчання та засоби діагностики результатів 

навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене 

застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій 
серед яких: лекції проблемного характеру, міні лекції, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) здійснюється шляхом 
вибіркового усного і письмового опитування, а також  виконання 

студентами:  

1) Тестових завдань;  
2) Написання творчих робіт; 

3) Виступів на наукових конференціях; 

4) Написання підсумкового екзамену.  
 

  

 
 

 

 
 



Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Етика спілкування 

Тема 1. Етика як «практична філософія» 

Етимологія термінів «етика» та «мораль». Предмет етики. Співвідношення 

моральних, релігійних та юридичних норм у суспільному житті. 

Етика як поняття і наука. Специфіка предмету етики, професійної етики, 

етики юриста.  

Історія становлення головних етичних принципів. Самореалізація 

людини, добро і зло, щастя людини, щастя людини в суспільстві.   

Релігійна етика, особливості релігійної етики та її вплив на суспільство. 

Бог як об’єкт і генератор моралі філософії. Світоглядна модель юридичної 

етики. Її зв'язок із загальноприйнятими суспільними нормами. 

 

Тема 2-3.  Етика в системі соціально-гуманітарного знання 

Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання. Місце етики в 

духовній культурі людства. Історія етики: основні тлумачення та концепції 

етичного. Особливості розуміння етики та моралі в традиційних суспільствах. 

Становлення етичної думки. Етика Давнього Сходу. Етичні ідеї Давньої Індії, 

моральний зміст Вед і Упанішад. Джайнізм і "п'ять великих обітниць". Етика 

буддизму. Етика давнього Китаю. Етичні ідеї конфуціанства. Етика 

європейської античності. Гедоністична етика киренаїків. Етичні погляди 

кініків. Теодіцея. Благо та креація. Інквізиція. Етичні ідеї та моральні уявлення 

епохи Відродження і Нового часу. Етична концепція матеріалізму. 

Екзистенційні  концепції етики. Модерні концепції етики. Розуміння етики в 

некласичній культурі. 

 

Тема 4.  Моральні погляди і етична думка в Україні 

Формування етичної проблематики в духовній культурі України. Етичні 

погляди Г.Сковороди, ідея "сродної праці". Питання християнської моралі. 

Проблема свободи волі та етика обов'язку у висвітленні українських філософів 



XIX - початку XX ст. Етика органіцизму. Сучасні проблеми української етики. 

Етика та право: українська суспільна реальність. 

 

Тема 5. Основні категорії етики 

Поняття категорій етики та їх історичний характер. Добро і зло як 

центральні етичні категорії. Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні. Категорії 

етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, 

традиція, принципи, ідеали). Категорії, що передають етичні характеристики 

людини (совість, честь, гідність, справедливість).   

Гідність і життя, гідність і смерть в умовах тоталітарного суспільства. 

Гідність українців в юридичній системі Радянського Союзу. Гідність і 

державотворення.  

 

Змістовий модуль 2. Психологічна компетентність юриста. 

Тема 6. Психологія комунікації 

Базовий, внутрішній та актуальний конфлікт.  Свобода та 

відповідальність. Фаталізм і волюнтаризм. Свобода вибору і моральна 

відповідальність.  Свобода самоздійснення особи.  Біоетика та право. Феномен 

комунікації в різних психологічних школах. 

 

Тема 7. Професійна етика 

Моральні аспекти професійності. Етика вченого.  Юридична етика. 

Етика в кримінальній, судовій та пенітенціарній системі. Педагогічна етика. 

Етика бізнесу.  

 

Тема 8. Спілкування як основа життєдіяльності людей ХХІ ст. 

Етика комунікації та морально-психологічні принципи спілкування.  

Культура спілкування, його гуманістична спрямованість Спілкування як 

мистецтво бути собою і мистецтво бути іншим. Комунікативні моральні риси 

людини: чесноти і вади, поняття толерантності, співчуття, милосердя, 



віротерпимості, ввічливості та взаємоповаги. Етика “солідарної людини”. 

Е.Берн і моделі спілкування.  

 

Тема 9. Ділове спілкування, його особливості 

Сучасна ділова етика. Юридична ділова етика. Працедавець-працівник, 

працівник – клієнт, працівник-працівник. Горизонтальна та вертикальна 

комунікація. Конфлікти та морально-етичні аспекти їх вирішення. Моделі 

ділового спілкування. Діловий етикет як професійна якість. Ділова бесіда. 

Мистецтво ведення суперечки. 

 

 

Тематичний план 
Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Провідні філософські теорії. 

Тема 1. Етика як 

«практична 

філософія» 

5 2 1 - - 2 10 1 1 - - 8 

Тема 2-3. Етика в 

системі соціально-

гуманітарного 

знання 

8 4 2 - - 2 9 1 - - - 8 

Тема 4. Моральні 

погляди і етична 

думка в Україні  

6 2 2 - - 2 9 1 - - - 8 

Тема 5. Основні 

категорії етики 

5 2 1 - - 2 9 1 - - - 8 

Разом за змістовим 

модулем1. 

24 10 6 - - 8 37 4 1 - - 32 

Змістовий модуль 2. Історія філософії.  
Тема 6. Психологія 

комунікації 

6 2 2 - - 2 14 1 1   12 

Тема 7. Професійна 

етика  

10 4 2 - - 4 13 1 -   12 

Тема 8. Спілкування 

як основа 

життєдіяльності 

людей ХХІ ст. 

10 4 2 - - 4 13 1 -   12 

Тема 9. Ділове 

спілкування, його 

10 4 2 - - 4 13 1 -   12 



особливості. 
             

МК-2             

Разом за змістовим 

модулем 2. 

36 14 8   14 53 4 1   48 

ПК    30         

Усього годин 90 24 14 30  22 90 8 2   80 
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