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ТЕМА 1. Загальні положення науки «Етика» 
Предмет етики як науки. Структура етики.  Завдання етики. Функції 

етики. Основні завдання етики у сучасних умовах. 
Поняття моралі. Теорії походження моралі. Об’єктивні та суб’єктивні 

витоки моралі. Ознаки моралі. Структура моралі. Функції моралі. Категорії 
моральної свідомості. 

Мораль і право: співіснування і взаємовплив. 
Моральна регуляція. 
 Основні категорії етики. 
Основні проблеми теорії моралі. 
 
 
Тема 2. Професійна етика. Юридична етика як вид професійної 

етики 
Поняття професійної етики. Структура професійної етики. Види 

професійної етики. Норми і джерела професійної етики. Основні складові 
процесу формування та функціонування етики державного службовця і його 
чинники. 

Професійна етика державних службовців.  
Специфіка юридичної професії і значення юридичної етики. 
Поняття юридичної етики. Предмет юридичної етики. Завдання 

юридичної етики. Відмінність юридичної етики і етики права. 
 
Тема 3.Історія етики юридичної професії 
Юридична етика в Україні радянського періоду. Роль етики юридичної 

професії в суверенній Україні. Міжнародне визнання юридичної етики 
 
Тема 4. Етичні засади здійснення правосуддя  
Моральні аспекти судочинства. Поняття та значення судової етики. 

Суспільне призначення суду. 
Моральні вимоги до судді. 
Етика судового процесу:допит свідків, потерпілих, підсудних;оцінка 

доказів; встановлення істини по справі і винесення справедливого рішення. 
Судова риторика. 
Судовий етикет. 
 
Тема 5. Професійна етика працівників прокуратури  
Соціальні функції прокуратури. Моральні вимоги до прокурорів. 
Основні вимоги до професійної поведінки прокурора. 
Основні вимоги до поведінки прокурора в межах судочинства. 
 Основні вимоги до позаслужбової поведінки прокурора. 



 
 
 
Тема 6. Професійна етика слідчого 
 Специфіка реалізації моральних норм у діяльності слідчого. Принцип 

законності. Принцип конфіденційності. Проблема одноособового прийняття 
більшості рішень. Моральна відповідальність за помилку. 

Етика слідчих дій. Моральна мотивація тимчасової ізоляції 
бвинуваченого чи підозрюваного. 

Допит обвинуваченого, свідків. 
Відносини з потерпілим. 
 
Тема 7. Професійна етика адвокатів  
Суспільне призначення адвокатури. Загальні право-етичні вимоги до 

адвокатів. 
Основні принципи адвокатської етики. Принцип пріоритету інтересів 

клієнта або принцип адвокатської справедливості. Принцип незалежності. 
Принцип конфіденційності. Принцип компетентності та добросовісності. 
Принцип відповідальності за недотримання правил адвокатської етики. 

Етика укладення угоди про надання правової допомоги. Відносини 
адвоката з клієнтом. 

Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням і надання 
адвокатом правової допомоги малозабезпеченим особам. 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Заняття № 1 
ТЕМА : Загальні положення науки «Етика» 
1. Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні 

завдання етики у сучасних умовах  
2. Мораль: теорії походження, поняття, ознаки, структура і функції. 
3. Мораль і право: співіснування і взаємовплив. 
4. Моральна регуляція. 
5. Основні категорії етики. 
6. Основні проблеми теорії моралі. 
                                                                                                  Заняття № 2 
Тема : Професійна етика. Юридична етика як вид професійної 

етики. 
1. Професійна етика державних службовців Професійна етика: 

поняття, види. 
2. Специфіка юридичної професії і значення юридичної етики. 
3. Юридична етика як вид професійної етики: поняття, предмет, 

завдання. Відмінність юридичної етики і етики права. 
4. Структура, види, норми і джерела професійної етики. 
5. Професійна етика державних службовців. 
6. Основні складові процесу формування та функціонування етики 

державного службовця і його чинники. 
                                                                                            
Заняття № 3 
Тема : Етичні засади здійснення правосуддя  
1. Поняття та значення судової етики. Суспільне призначення суду. 
2. Моральні вимоги до судді. 
3. Етика судового процесу:допит свідків, потерпілих, 

підсудних;оцінка доказів;встановлення істини по справі і винесення 
справедливого рішення. 

4. Судова риторика. 
5. Судовий етикет. 



 
 Заняття № 4 
Тема: Професійна етика працівників прокуратури  
1. Соціальні функції прокуратури. Моральні вимоги до прокурорів. 
2. Основні вимоги до професійної поведінки прокурора. 
3. Основні вимоги до поведінки прокурора в межах судочинства. 
4. Основні вимоги до позаслужбової поведінки прокурора. 
                                                                                                  
Заняття № 5 
 Тема : Професійна етика слідчого 
 1. Специфіка реалізації моральних норм у діяльності слідчого: 
1. 1. принцип законності; 
1.2. принцип конфіденційності; 
1.3. проблема одноособового прийняття більшості рішень; 
1.4. моральна відповідальність за помилку. 
2. Етика слідчих дій: 
2.1. моральна мотивація тимчасової ізоляції обвинуваченого чи 

підозрюваного; 
2.2. допит обвинуваченого, свідків; 
2.3. відносини з потерпілим; 
 
Заняття № 6 
Тема 6. Професійна етика адвокатів  
1. Суспільне призначення адвокатури. Загальні право-етичні вимоги до 

адвокатів. 
2. Основні принципи адвокатської етики: 
а. принцип пріоритету інтересів клієнта або принцип адвокатської 

справедливості; 
б. принцип незалежності; 
в. принцип конфіденційності; 
г. принцип компетентності та добросовісності д. принцип 

відповідальності за недотримання правил адвокатської етики. 
3. Етика укладення угоди про надання правової допомоги. Відносини 

адвоката з клієнтом. 
4. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням і надання 

адвокатом правової допомоги малозабезпеченим особам. 
 
Заняття № 7 
Тема 7. Професійна етика нотаріусів та юрисконсультів  
1. Суспільне призначення нотаріату. 
2. Моральні обов’язки нотаріусів. Дисциплінарні стягнення. 
3. Кодекс професійної етики нотаріусів України. 
4. Етичні правила щодо професійної діяльності юрисконсульта. 
5. Основні засади професійної етики юриста. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентів 

з навчальної дисципліни 
«Професійна етика юриста» 

 
Тема 1. Загальні положення науки «Етика» 
 
Питання для вивчення 
1. Об’єктивні та суб’єктивні витоки моралі. 
2. Категорії моральної свідомості. 
3. Свобода морального вибору. 
4. Категорії моральної діяльності. 
 
Питання і завдання для самоконтролю 
1. Назвіть соціальні чинники виникнення моралі. 
2. В чому сутність категорії справедливості. 
3. Дайте поняття морального боргу. 
4. Мораль як невідємний фактор існування будь-якого суспільства. 
5. Мораль як передвісник права. 
6. Що таке моральний вчинок?  
7. Сформулюйте власне розуміння свободи морального вибору.  
8. Які умови і критерії вільного морального вибору?  
9. Як ви розумієте свободу волі?  
10. Як Ви розумієте несвободу волі?  
11. Назвіть види неправедності волі за Св. Бернаром.  
12. Які умови здійснення вчинку?  
13. Що таке свобода морального вибору?  
14. Спробуйте пригадати (з історії, з життя) приклад гідного, на вашу 

душку вчинку.  
 
Ситуація 1  
Керівництво запропонувало Вам дуже гарну посаду, що відповідає 

Вашим прагненням, відповідає Вашим мріям. Однак Вас попросили не 
розголошувати цю пропозицію, доки не буде відправлено на пенсію людину 
(X), яка обіймає цю посаду, людину, яку Ви шануєте, з якою Ви пов'язані 
давніми дружніми стосунками. Перед Вами нелегкий вибір: погодитися на 
запропоновані умови чи відмовитися від привабливої пропозиції керівництва. 
Існує ще варіант - попередньо порадитися з X., порушивши висунуту 
керівництвом умову. Цілком можливо, що X.: а) передасть керівництву про 
вашу розмову; б) важко перенесе повідомлення (інфаркт, або щось подібне); 
в) це загрожує ускладненнями.  

Ситуація 2  
Лікар повідомив вам про те, що хвороба близької вам людини 

смертельна і запропонував вам самому вирішити, повідомляти їй цей діагноз 
чи ні.  



Ситуація З  
У Вашого сина має бути письмовий вступний іспит до вищого 

навчального закладу з великим конкурсом. Випадково Вам стало відомо 
екзаменаційне завдання. Перед Вами вибір: повідомити цю інформацію 
тільки своєму синові, що мріє вступити саме до цього закладу; дозволити 
йому поділитися інформацією зі своїми друзями; приховати отриману 
інформацію.  

Ситуація 4  
Одразу після катастрофи в Чорнобилі керівництво СРСР прийняло 

рішення не поширювати інформацію про реальні масштаби радіоактивної 
небезпеки. Чи є особи, відповідальні за прийняті рішення, у ситуації 
морального вибору?  

Ситуація 5  
Ви йдете ввечері по вулиці з важким предметом у руці (можливо, з 

гайковим ключем). На Ваших очах два хулігани б'ють жінку. Ви можете: 
непомітно пройти повз них; спробувати умовити хуліганів припинити свої 
дії; вплинути на них силою - вдарити одного з них по голові. Чи йдеться тут 
про моральний вибір, чи тільки про вибір ефективної дії?  

Ситуація 6  
У Вас є серйозні підстави підозрювати ваших сусідів (однокурсників) у 

тім, що вони затівають щось злочинне, але повної впевненості в цьому немає. 
Ви можете повідомити по телефону свої здагадки у міліцію. Можна 
спробувати умовити сусідів від здійснення задуманого тощо. Чи стоїть перед 
вами проблема морального вибору? 

 
Тема 2. Професійна етика. Юридична етика як вид професійної 

етики 
 
Питання для вивчення 
1. Завдання юридичної етики.  
2. Особливе місце етики в професії юриста 
3. Система професійної етики.  
 
Питання і завдання для самоконтролю 
1. Сформулюйте поняття професійної етики і розкрийте її значення. Які 

види професійної [етики вам відомі?  
2. Яке значення для професії юриста має поняття юридичної етики 

(усно, письмово)?  
3. Назвіть особливості професійної етики в юридичній професії (усно, 

письмово).  
4. Що означає єдність етики і права?  
5. Ваше сприйняття етики як навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою 

відповідь (усно, письмово).  
6. Яка структура юридичної етики?  
7. Назвіть джерела юридичної етики.  



8. Які Ви знаєте види юридичної етики?  
9. Розкрийте значення правового регулювання етичних питань.  
10. Що означає корпоративне регулювання етичних взаємин?  
Тема 3. Історія етики юридичної професії 
 
Питання для вивчення 
1. Судова етика в Україні періоду Російської імперії   
2. Юридична етика в Україні радянського періоду 
3. Юридична етика в суверенній Україні  
 
Питання і завдання для самоконтролю 
1. Юридична етика в Україні періоду Російської імперії.  
2. Які умови сприяли виникненню і розвитку етики в Російській 

імперії?  
3. Чому судова реформа 1864 р. у Росії сприяла виникненню судової 

етики?  
4. А. Ф.Коні - основополосисник судової етики в Російській імперії.  
5. Яка роль української інтелігенції в перетворенні судової системи в 

Російській імперіїXIXст.?  
6. Революційні події 1917 р. у Росії і руйнування судової системи.  
7. Юридична етика в Україні сталінського періоду СРСР.  
8. Юридична етика в Україні постсталінського періоду СРСР.  
9. Юридична етика в суверенній Україні до прийняття Конституції 

України 28.06.96 р.  
10. Юридична етика в суверенній Україні після прийняття Конституції 

України 28.06.96 р.  
11. Назвіть перспективи розвитку юридичної етики в Україні з 

урахуванням судової системи.  
 
Тема 4. Етичні засади здійснення правосуддя 
 
Питання для вивчення 
1. Моральні витоки судочинства  
2. Етика судового рішення. 
 
Питання і завдання для самоконтролю 
1. Визначте історичне призначення судової діяльності.  
2. Назвіть моральні основи судової діяльності.  
3. Розкрийте єдність законності та моралі в судовій діяльності.  
4. Дайте поняття етичної сторони судового процесу.  
5. Що таке етика допиту в судовому засіданні?  
6. Як визначається етика взаємин учасників судового процесу?  
7. Дайте визначення етики судової риторики.  
8. Охарактеризуйте етику судового рішення.  
9. Охарактеризуйте етику позасудової поведінки.  



 
Ситуація 1  
Ви - суддя. До вас надійшла справа про вчинення низки злочинів 

групою осіб. Справа розслідувана з порушенням процесуальних вимог. 
Процедура пізнання осіб проведена нечітко, протоколи допитів містять 
виправлення. Справу розслідував ваш однокурсник, з яким Ви підтримуєте 
дружні стосунки.  

Друг переконує Вас не повертати справу на додаткове розслідування, 
оскільки терміни тримання під вартою арештованих вже минули і їх слід 
випускати, що загрожує йому великими неприємностями. Він просить 
розглянути справу, закривши очі на допущені помилки. В обвинувачуваних 
родичів немає, скаржитися нікому, так що неприємностей не передбачається. 
Загалом, виручай Друг.  

Перед Вами ситуація морального вибору. Як бути?  
Ситуація 2  
Ви у своєму робочому кабінеті вивчаєте призначену Вами до розгляду 

кримінальну справу про поширення наркотичних речовин. Розслідування 
проверена непогано, провина підсудного здається очевидною. Ваш помічник 
доповідає Вам, що на прийом прийшли відвідувачі, батьки підсудного, і 
просять їх прийняти.  

Трохи повагавшись (у Вас сьогодні не прийомний день), Ви приймаєте 
відвідувачів. Під час бесіди мати підсудного повідомляє, що їх син дружив з 
Вашою дочкою, і їм відомо, що вона так само балувалася наркотиками й 
іноді купувала їх для подружок. Батьки вимагають допомогти їх сину 
уникнути відповідальності, а інакше вони звернуться до преси і обнародують 
ці факти. Ситуація не з простих. Потрібно діяти...  

Ситуація З  
Під час розгляду цивільної справи про розподіл спадщини -великої 

суми грошей, що залишилася після смерті заможної особи. До Вас звернувся 
гарний знайомий із проханням допомогти одній зі сторін - дружині покійного 
виграти цей процес і запропонував за допомогу чималий «гонорар». 
Допомогти не складно, тим більше, що іншою стороною, яка претендує на 
спадщину - безпомічні старі батьки померлого, що навіть не зібрали грошей 
на адвоката. Ризику практично ніякого, а гроші пропонують великі, явився 
привід для міркувань. Ваші дії...  

Ситуація 4  
Ви суддя. Під час розгляду кримінальної справи про вбивство Ви 

довідуєтеся, що один із свідків (швидше - спільник підсудного) -колишній 
Ваш однокурсник по інституту, з яким Ви вже давно не бачились і забули 
про нього. Однак Ви згадали, що у вас була дуже серйозна сварка через 
дівчину, до якої Ви обоє залицялись і яка потім стала його дружиною. Ви за 
натурою людина злопам'ятна...  

Момент морального вибору.  
Ситуація 5  



Ви - суддя. Дружина повідомляє, що Вас запрошує в гості на день 
народження її співробітниця. Під час свята, з'ясувалося, що серед гостей 
присутня особа, репутація якої визначається як "кримінальний авторитет".  

Вам належить прийняти рішення... 
 
 
Тема 5. Професійна етика працівників прокуратури 
 
Питання для вивчення 
1. Моральні якості працівника прокуратури 
2. Моральна культура працівника прокуратури 
3. Професійно-моральна деформація та її фактори 
4. Етичні правила поведінки працівника прокуратури в різних 

сферах діяльності 
5. Професійна етика слідчого 
6. Професійна етика державного обвинувача 
7. Професійна етика керівника органу (підрозділу) прокуратури 
8. Кодекс професійної етики працівників прокуратури 
 
Питання і завдання для самоконтролю 
1. Якими моральними якостями повинен володіти працівник 

прокуратури? 
2. Проаналізуйте особливості моральної культури працівника 

прокуратури.  
3. Перечисліть фактори професійно-моральної деформації 

працівника прокуратури. 
4. Проаналізуйте етичні правила поведінки працівника прокуратури 

в різних сферах діяльності. 
 
Тема 6. Професійна етика слідчого 
 
Питання для вивчення 
1. Морально-правови джерела слідчої діяльності. 
2. Процесуальна незалежність і моральна відповідальність слідчого. 
3. Правова і моральна мотивація тимчасової ізоляції 

обвинуваченого. 
4. Етика слідчого доведення. 
 
Питання і завдання для самоконтролю 
1. Освітіть етичні питання, пов'язані з прийняттям слідчим справи до 

свого виробництва.  
2. Охарактеризуйте морально-правові основи слідчої діяльності.  
3. Що означає єдність закону і моралі в роботі слідчого?  
4. Як ви пов'язуєте процесуальну самостійність і моральну 

відповідальність слідчого?  



5. Поясніть, яку роль відіграють моральні основи тимчасової ізоляції 
особи від суспільства.  

6. Які моральні основи карно-процесуального доведення?  
7. Як ви розумієте моральну цінність конституційного права людини на 

захист від обвинувачення?  
8. У чому особливість етики взаємин слідчого з особами, що потерпіли 

від злочину?  
9. Етика позаслужбового поводження слідчого.  
 
Ситуація 1  
Ви розслідуєте кримінальну справу про вчинення сери зухвалих 

розбійних нападів. Прийшовши ввечері додому, Ви бачити свою матір за 
чаюванням зі своєю давньою подругою. У процесі бесіди мати розповідає, 
що онук гості заарештований за обвинуваченням у розбійних нападах, тобто 
в справі, розслідуванням якої займаєтеся Ви. Мати і подруга зі сльозами 
переконують Вас, що онук дуже гарний хлопчик і просять допомогти йому. 
Насправді ж, як виявляється з матеріалів справи, "дуже гарний хлопчик" 
серед членів злочинної групи був особливо зухвалим і жорстоким. Ви, 
природно, дуже любите свою матір і не можете ні в чому їй відмовити... 
Перед Вами ситуація морального вибору.  

Ситуація 2  
Ви розслідуєте кримінальну справу про великі розкрадання, вчинені 

директором, головним бухгалтером і касиром шахти. В один із днів Вас 
запрошує начальник слідчого відділу, у якому Ви працюєте слідчим і 
повідомляє, що директор є рідним братом одного з керівників республіки. 
Потрібно повести справу таким чином, щоб звільнити його від 
відповідальності, а провину звалити на головного бухгалтера і касира. Якщо 
допоможете, Вам обіцяна блискуча кар'єра, якщо ні, можете потрапити в 
немилість високого керівництва. Рішення за Вами.  

Ситуація З  
Ви розслідуєте справу про квартирні крадіжки. У Вас на столі лежать 

три нерозкриті квартирні крадіжки, за що Вас постійно лає керівництво. 
Після чергової лайки начальник «підкидає» Вам ідею -переконати 
обвинувачуваного взяти крадіжки на себе, а щоб він став покірнішим, 
пообіцяти йому свою допомогу в суді.  

Які моральні проблеми виникають перед Вами? Як Ви вдієте?  
Ситуація 4  
Ви розслідуєте вперше у своїй практиці груповий злочин про крадіжку 

і збут краденого металу. У справі заарештовано 6 підозрюваних. Терміни 
тримання обвинувачуваних під вартою минають, однак один з них завзято і 
переконливо заперечує свою участь у вчинені злочину та причетності до 
групи. Якщо Ви не отримаєте від нього визнання у вчиненні цього злочину, 
Вам доведеться звільнити його, а можливо і всіх інших з-під варти, а справа 
практично розпадеться, тому що, вийшовши на волю, усі змовляться і будуть 
переховуватися.  



У бесіді зі старшими колегами один з них радить залякати 
«незговірливого», кинути його в «пресову» камеру до кримінальних 
елементів, показати йому кілька зфабрикованих протоколів допиту інших 
напарників, які ніби звинувачують його в співучасті. Після цього він 
зіднається у вчиненні злочину.  

Ви шукаєте вихід із критичної ситуації...  
Ситуація 5  
Ви розслідуєте кримінальну справу про убивство. В один із днів до 

Вашого кабінету заходить колега по роботі. Поговоривши про те про се, він 
пропонує разом пообідати. Під час обіду, за чаркою горілки, він повідомляє, 
що до нього звернулися його давні знайомі з проханням допомогти 
обвинувачуваному в справі, що Ви ведете. Вони дуже заможні люди і 
пропонують велику суму грошей за допомогу. А зробити потрібно саму 
малість: допустити трохи "помилок" при розслідуванні з таким розрахунком, 
щоб їх можна було використовувати в суді для виправдання. Ви стаєте 
власником великої суми грошей, багатою людиною. Випадок, що може 
ніколи не повториться. А убитого все одно вже не воскресити. Так переконує 
Вас колега-слідчий із сусіднього кабінету, якого Ви знаєте дуже мало. Ця 
спокуса надає можливість поправити свої фінансові справи. Однак... 

 
Тема 7. Професійна етика адвокатів  
 
Питання для вивчення 
1. Правові етичні основи адвокатської діяльності в Україні.  
2. Етика захисту на досудовому слідстві. 
3. Судова етика адвоката  
4. Етичні основи поширення інформації, про які надають юридичні 

послуги. 
 
Питання і завдання для самоконтролю 
1. Дайте визначення правового етичного статусу адвоката в Україні.  
2. Назвіть моральну основу адвокатської діяльності.  
3. Що включає в себе етика адвокатської угоди про надання правової 

допомоги?  
4. Що означає етика прийняття адвокатського доручення на ведення 

справи?  
5. Яка роль суб'єктивного відношення адвоката до особистості клієнта 

за укладення угоди про надання правової допомоги?  
6. Назвіть проблему відмови адвоката від прийнятого доручення на 

ведення справи.  
7. Що таке сутність і яке значення інституту адвокатської таємниці?  
8. Етика захисту на попередньому слідстві.  
9. Судова етика адвоката.  
10. Етичні межі захисту.  
11. Що вам відомо про корпоративну етику адвоката.  



 
Ситуація 1  
Виступаючи в судових суперечках і полемізуючи з адвокатом у спірних 

питаннях обвинувачення, прокурор заявляє: "Звичайно, у Вас великий досвід 
щодо захисту злочинців, тому маєте лише на одному мізинці два персні з 
діамантами". -"А у Вас двоповерховий будинок за містом - відповідає 
адвокат, але я про це не згадую тут." - "Пан адвокат, втручається суддя, 
прошу не перебивати державного обвинувача".  

Охарактеризуйте поведінку учасників судового засідання.  
Ситуація 2  
Ви - адвокат. До Вас звернувся відвідувач із проханням вести його 

справу в суді. Ви з'ясовуєте у відвідувача, хто надавав йому юридичну 
допомогу на досудовому слідстві. "На слідстві в мене був адвокат, однак він 
виявився зовсім безграмотною і непорядною людиною, а тому я від його 
послуг відмовився". Ваші подальші дії...?  

Ситуація 3  
До Вас звернувся відвідувач із проханням захищати інтереси його сина 

на досудовому слідстві. Останній обвинувачується у вчиненні тяжкого 
злочину і перебуває в слідчому ізоляторі. Після ознайомлювальної бесіди Ви 
приймаєте доручення на ведення справи.  

Перед виходом клієнт кладе на стіл конверт із грошима «на витрати» і 
звертається до Вас із проханням передати сину записку з настановами щодо 
поведінки зі слідчим. Як Ви уявляєте свою реакцію на дії і прохання клієнта?  

Ситуація 4  
Ви захищаєте підслідного, обвинувачуваного в шахрайстві і великих 

грошових аферах. Під час бесіди з підзахисним у слідчому ізоляторі, 
останній просить Вас тайком від слідчого передати дружині записку про 
місцезнаходження деяких «документів».  

Ваша реакція...  
Ситуація 5  
Ви з інститутських років дружите з В. Однак за останні роки ваші 

професійні шляхи трохи розійшлися - Ви залишилися в адвокатурі, а В. 
пішов на роботу до суду. Від цього ваші стосунки з другом не змінилися. Як і 
раніше ви спілкуєтеся родинами, частенько збираєтеся за столом.  

Останнім часом Ви стали помічати, що як тільки Ви берете участь у 
справах, які розглядає друг, інтереси Ваших клієнтів, хоч і незначною мірою, 
але страждають. Якось при зустрічі Ви делікатно торкнулися теми, що турбує 
Вас і запитали друга: поясни, чому так відбувається, можливо я помиляюся? 
Ваш друг, трохи забарившись з відповіддю, сказав: я побоююся, щоб мене не 
дорікнули в тім, що я «підігрую» своєму другові, так що приходиться злегка 
перестраховуватися, щоб не зашкодити власному іміджу".  

Які висновки Ви зробите з бесіди, що відбулася?  
Ситуація 6  
Ви здійснюєте захист у груповій кримінальній справі. Інтереси Вашого 

підзахисного суперечать інтересами іншого підсудного, якого захищає 



досвідчений і сильний адвокат. Шанси на одержання переваги з таким 
адвокатом невеликі. В один із днів судового засідання Ваш підзахисний 
повідомляє, що він роздобув матеріали, які серйозно компрометують 
адвоката протилежної сторони і пропонує Вам скористатися ними для 
усунення небезпечного супротивника. Ваша реакція на пропозицію 
підзахисного.  

 
Теми рефератів 

До теми 1: 
Теми рефератів: 
1. Етика як філософська наука про мораль.  
2. Взаємозв’язок етики з іншими науками що вивчають мораль.  
3. Основні завдання етики у сучасних умовах. 
 
До теми 2: 
Теми рефератів: 
1. Вплив документів ООН на розвиток юридичної етики. 
2. Роль Декларації прав людини в розвитку юридичної етики. 
3. Документи Європейського Співтовариства про питання 

юридичної етики. 
 
До теми 3: 
Теми рефератів: 
1. Юридична етика в Україні сталінського періоду СРСР. 
2. Юридична етика в суверенній Україні до прийняття Конституції 

України 28 червня1996р. 
3. Юридична етика в суверенній Україні після прийняття 

Конституції України 28 червня1996р. 
 
До теми 4: 
Теми рефератів: 
1. Моральні проблеми судочинства 
2. Моральні засади судової діяльності 
3. Єдність законності і моралі в судовій діяльності 
4. Етика судового рішення 
 
До теми 6: 
Теми рефератів: 
1. Морально-правові основи слідчої діяльності. 
2. Єдність закону і моралі в роботі слідчого. 
3. Особливість етики взаємин слідчого з особами, що потерпіли від 

злочину. 
 
До теми 7: 
Теми рефератів: 



1. Правовий етичний статус адвоката в Україні. 
2. Моральна основа адвокатської діяльності. 
3. Сутність і значення адвокатської таємниці. 
 



 
 
 
 
 

 


