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  Навчальна програма з предмету «Етика і психологія юриста» 
№1Теоретичні та методологічні засади етики і психології юриста. 
1.Цілі та завдання дисципліни. Характеристика предмета та об’єкта етики 
і психології юриста. 
2. Система етики і психології юриста. 
3.Методи етики і психології юриста. 
 
 №2 Моральні засади законодавства про правосуддя та правоохоронну 
діяльність. 
1.Моральний зміст конституційних норм про правосуддя та правоохоронну 
діяльність. 
2.Моральні принципи та норми матеріального та процесуального права.. 
3.Правові та моральні відносини. 
 
№3 Моральні засади кримінально процесуального доказування. 
1.Встановлення істини як моральна мета доказування. 
2.Призумпція невинуватості та обов’язок доказування в моральному аспекті 
. 
3.Моральне значення оцінки доказів за внутрішнім переконанням. 
4. Етичні засади використання окремих видів доказів. 
 
 №4 Етика попереднього слідства. 
1.Моральні вимого до особи слідчого. 
2.Моральні вимоги до процесуальної діяльності слідчого. 
3.Етика здійснення слідчих дій. 
4.Моральні вимоги до особи прокурора. 
Моральні вимоги до особи 
 №5 Моральні засади кримінально процесуального доказування. 
1.Встановлення істини як моральна мета доказування. 
2.Призумпція невинуватості та обов’язок доказування в моральному аспекті 
. 
3.Моральне значення оцінки доказів за внутрішнім переконанням. 
4. Етичні засади використання окремих видів доказів. 
 
 №6 Етика судових дебатів. 
1.Моральне значення судових дебатів. 
2.Етика промови обвинувача. 
3.Етика промови захисника. 
 
 №7 Особистість і структура її психічних властивостей. 
1.Поняття про особистість. Співвідношення соціального і біологічного в 
особистості. 
2.Фізіологічні основи темпераменту. Типи темпераменту. 



3. Поняття і структура характеру. 
4.Закономірності формування здібностей. 
 
 №8 Психічні пізнавальні процеси і їх роль в діяльності юриста. 
1.Роль психічних пізнавальних процесів в діяльності юриста. 
 
 №9  Емоційно-вольові процеси і стани. 
1.Емоції та почуття. 
2.Характеристика основних типів емоційних станів. 
3.Поняття волі і вольової дії. 
4. Етапи формування складного вольового акту. 
 
 №10Спілкування, як основний засіб вирішення  конфліктів. 
1.Професійне спілкування правоохоронців, його види . 
2.Характеристика причин виникнення основних стадій конфлікту. 
3.Шляхи вирішення конфліктів. 
4.Попередження конфліктів. 
 
№11 Психологія особистостіправо порушника (злочинця). Психологічні 
особливості злочинних груп. 
1.Поняття особистості правопорушника (злочинця).  
2.Класифікація злочинних типів. 
3.Злочинна поведінка та механізми її формування. 
4.Поняття злочинної групи, її психологічна характеристика. 
5.Психологічні особливості різновидів злочинних груп. 
6.Психологічна сторона попередження злочинів. 
 
 №12 Психологія потерпілого. 
1.Поняття особистості потерпілого. 
2.Провокуюча поведінка, види віктимності. 
 
 №13 Психологія масових явищ. 
1.Специфіка та основні види масових форм активності громадян. 
2.Психологічні особливості діяльності працівників правоохоронних органів 
при попередженні та виникненні масових заворушень. 
 №14 Психологія слідчої діяльності. 
1.Психологічні особливості особистості слідчого. 
2.Інформаційно-пошукові слідчі дії. 
3.Комунікативні слідчі дії. 
4.Інформаційно-комунікативні слідчі дії. 
5.Поняття та основні напрями, методи судово-психологічної експертизи. 
6.Призначення та організація проведення судово-психологічної експертизи. 
 
 №15 Психологія судової діяльності. 
1.Психологічні особливості особистості судді. 



2.Психологічні особливості судового процесу. 
3.Психологія судових дій. 
4.Психологія ухвалення рішення судом. 
5.Психологія особистості підсудного. 
 
 
 №16 Пенітенціарна психологія. 
1.Сутність пенітенціарної психології. 
2.Психологічна характеристика особистості засудженого. 
3.Колективи засуджених та їх психологічна характеристика. 
4.Методи впливу на особу засудженого в установах з виконання покарань. 
5.Психологічні основи ре соціалізації засуджених. 
 
 


