
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЮРИСТА 

 

Розробник – Дичковська Г. О. 

 

Змістовий модуль 1. Етика спілкування 

Тема 1. Етика як «практична філософія» 

1. Етимологія термінів «етика» та «мораль».  

2.  Предмет етики.  

3.  Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм у 

суспільному житті. 

4. Етика як поняття і наука.  

5. Специфіка предмету етики, професійної етики, етики юриста.  

6. Історія становлення головних етичних принципів.  

7. Самореалізація людини, добро і зло, щастя людини, щастя людини в 

суспільстві.  

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

9.  Бог як об’єкт і генератор моралі філософії.  

10.  Світоглядна модель юридичної етики.  

11.  Її зв'язок із загальноприйнятими суспільними нормами. 

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

12. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання.  

13.  Місце етики в духовній культурі людства.  

14.  Історія етики: основні тлумачення та концепції етичного.  

15.  Особливості розуміння етики та моралі в традиційних суспільствах.  

16.  Становлення етичної думки.  

17.  Етика Давнього Сходу.  

18.  Етичні ідеї Давньої Індії, моральний зміст Вед і Упанішад.  

19.  Джайнізм і «п'ять великих обітниць».  



20.  Етика буддизму.  

21.  Етика давнього Китаю.  

22.  Етичні ідеї конфуціанства.  

23.  Етика європейської античності.  

24.  Гедоністична етика киренаїків.  

25.  Етичні погляди кініків.  

26. Теодіцея.  

27. Благо та креація.  

28. Інквізиція.  

29. Етичні ідеї та моральні уявлення епохи Відродження і Нового часу.  

30.  Етична концепція матеріалізму.  

31.  Екзистенційні  концепції етики.  

32.  Модерні концепції етики.  

33.  Розуміння етики в некласичній культурі. 

Тема 4.  Моральні погляди і етична думка в Україні 

34. Формування етичної проблематики в духовній культурі України.  

35.  Етичні погляди Г.Сковороди, ідея "сродної праці".  

36.  Питання християнської моралі.  

37.  Проблема свободи волі та етика обов'язку у висвітленні українських 

філософів XIX - початку XX ст.  

38.  Етика органіцизму.  

39.  Сучасні проблеми української етики.  

40.  Етика та право: українська суспільна реальність. 

Тема 5. Основні категорії етики 

41. Поняття категорій етики та їх історичний характер.  

42.  Добро і зло як центральні етичні категорії.  

43.  Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні.  

44.  Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, 

кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали).  



45.  Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, 

гідність, справедливість).  

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

47.  Гідність українців в юридичній системі Радянського Союзу.  

48.  Гідність і державотворення.  

Змістовий модуль 2. Психологічна компетентність юриста. 

Тема 6. Психологія комунікації 

49. Базовий, внутрішній та актуальний конфлікт. 

50.  Свобода та відповідальність.  

51.  Фаталізм і волюнтаризм.  

52.  Свобода вибору і моральна відповідальність.  

53.  Свобода самоздійснення особи.  

54.  Біоетика та право.  

55.  Феномен комунікації в різних психологічних школах. 

Тема 7. Професійна етика 

56. Моральні аспекти професійності.  

57.  Етика вченого.  

58.  Юридична етика.  

59.  Етика в кримінальній, судовій та пенітенціарній системі.  

60.  Педагогічна етика.  

61. Етика бізнесу.  

Тема 8. Спілкування як основа життєдіяльності людей ХХІ ст. 

62. Етика комунікації та морально-психологічні принципи спілкування.   

63.  Культура спілкування, його гуманістична спрямованість. 

64.   Спілкування як мистецтво бути собою і мистецтво бути іншим.  

65.  Комунікативні моральні риси людини: чесноти і вади, поняття 

толерантності, співчуття, милосердя, віротерпимості, ввічливості та 

взаємоповаги.  



66.  Етика “солідарної людини”.  

67.  Е.Берн і моделі спілкування.  

Тема 9. Ділове спілкування, його особливості 

68. Сучасна ділова етика.  

69.  Юридична ділова етика.  

70.  Працедавець-працівник, працівник – клієнт, працівник-працівник.  

71.  Горизонтальна та вертикальна комунікація.  

72.  Конфлікти та морально-етичні аспекти їх вирішення.  

73.  Моделі ділового спілкування.  

74.  Діловий етикет як професійна якість.  

75.  Ділова бесіда.  

76.  Мистецтво ведення суперечки. 

 


