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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни «Юридична психологія» обов’язкових
компонент складена відповідно до освітньої програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність
Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні
закономірності й механізми діяльності індивіда в сфері правовідносин;
психологічні особливості здійснення професійної юридичної діяльності, а
також правомірної і неправомірної поведінки людини. До закономірностей,
що є предметом вивчення юридичної психології, належать зміна і формування
психічних властивостей особи під впливом профілактичної діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: будучи прикладною галуззю психологічної
науки, юридична психологія органічно пов’язана з іншими галузями
психології (загальна психологія, психолога спілкування, соціальна психологія,
психолога особистості та інші). Цей зв’язок зумовлений, по-перше, тим, що
загальним об’єктом для них усіх є особистість людини як суб’єкта діяльності,
по-друге, тим, що в різних умовах і видах діяльності особистість піддається
різним видам впливів та деформації. У той же час юридична психологія
взаємодіє із соціологією, юридичною деонтологією, цивільним правом,
кримінальним правом, процесуальними юридичними дисциплінами,
криміналістикою.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. «Предмет, мета, задачі юридичної психології та її місце в системі наук».
2. «Поняття про психіку і свідомість в юридичній психології».
3. «Емоційно-вольова сфера особистості у системі правовідносин».
4. «Спілкування як засіб реалізації юридичної діяльності».
5.«Психологія особистості злочинця та психологічні особливості
індивідуального злочину».
6.«Психологічні причини злочинної поведінки».
7. «Гендерний аспект впровадження принципу рівності в реалізації юридичної
діяльності».
8. «Пенітенціарна психологія».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.1. Мета навчальної дисципліни «Юридична психологія» – формування
позитивної внутрішньої мотивації до навчання та професійної самосвідомості,
розвиток пізнавальних психічних процесів, загальної культури та професійноправової свідомості правознавців, а також актуалізація інтелектуального та
духовного
потенціалу,
необхідного
для
високого
рівня
конкурентоспроможності майбутніх фахівців.

1.1.2. Завданнями навчального курсу є: сформувати розуміння особливостей
юридичної психології як науки; ознайомити зі специфічними психологічними
проявами професійної діяльності юриста, його професійним та особистісним
становленням; специфікою правомірної та протиправної поведінки,
особливостями особистості законослухняної людини та правопорушника;
сформувати уявлення про судово-психологічну експертизу, психологічні
особливості процесуальної і слідчої діяльності; ознайомити із психологічними
особливостями вчинення злочину та психологією соціально-правової
ресоціалізації правопорушника; особливостями превентивної психології.
1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: психологічні основи діяльності особистості у сфері правовідносин
та юридичної діяльності, психологічні механізми правомірної поведінки,
злочинної поведінки та криміналізації особистості, специфіку процесу
спілкування у сфері правовідносин, особливості взаємодії людини у групі та
психологічні аспекти групової злочинності, психологічні основи слідчої та
процесуальної діяльності, завдання та порядок проведення судовопсихологічної експертизи, психологічні основи ресоцiалiзацiї злочинців, мати
загальні уявлення про превентивну та пенітенціарну психологію.
вміти: застосовувати психологічні знання у майбутній професійній
діяльності, класифікувати методи психологічного впливу на особистість у
процесі спілкування з суб’єктами правового процесу, застосовувати
психологічні знання під час реалізації правовідносин, аналізувати
психологічний зміст i структуру правопорушення, орієнтуватися на
особистісний підхід, толерантне відношення до людини під час практичного
застосування юридичних знань.
1.1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
Програмні компетентності:
Програмні дисципліни:
компетентності, які формуються при вивченні навчальної ої
Інтегральна Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та
компетентність практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій
та методів правоохоронної діяльності і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні
компетентності
(ЗК)

ЗК1
ЗК2
ЗК3

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння

професійної діяльності.
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК6 Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК9 Здатність працювати в команді.
ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК12

Здатність усвідомлювати рівні можливості та
тендерні проблеми.
ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку права, його місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій.
ЗК14 Цінування
та
повага
різноманітності
і
мультикультурності.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1: Предмет, мета, задачі юридичної психології та її місце в
системі наук
Поняття та визначення науки юридичної психології, її об’єкт, предмет та
категоріальний апарат. Галузі юридичної психології. Зв’язок юридичної
психології з іншими науками. Сфери використання та компетенції юридичної
психології. Характеристика предмета, об’єкта та завдань юридичної
психології. Структура юридичної психології. Цілі та завдання дисципліни.
Методологічні засади юридичної психології, принципи та методи
дослідження. Інтеграція психології і права.
ТЕМА № 2: Поняття про психіку і свідомість в юридичній психології
Поняття «психіка». Людина, індивід, індивідуальність, особистість.
Свідомість особистості, її розвиток у філогенезі. Правосвідомість особистості.
Інтеріоризація правових норм. Ціннісні орієнтації індивіда та ставлення до
права. Деформації правосвідомості. Професійно-правова свідомість юриста.
«Професійне вигорання» юриста.
ТЕМА № 3: Емоційно-вольова сфера особистості у системі
правовідносин
Емоції як психологічна категорія. Функції емоцій. Основні правові емоції
особистості. Співвідношення «емоції» та «почуття». Правові почуття, настрої,

уявлення, пристрасть, афект. Вольова сфера особи. Вольові якості. Емоційновольові особливості сприйняття правових норм. Стрес. Види стресу.
Стресостійкість особистості. Агресія і насильство. Засоби самоконтролю
особистості у стресогенних умовах. ПТСР.
ТЕМА № 4: Спілкування як засіб реалізації юридичної діяльності
Спілкування як специфічний вид діяльності. Перцептивні і інтерактивні
аспекти спілкування. Трансактний аналіз по Е. Берну. Психологічні позиції у
професійному спілкуванні юриста. Психологічні бар’єри у спілкуванні
юриста. Юридичний конфлікт. Особливості розвитку. Основні стратегії
вирішення конфліктів у сфері правовідносин. Організація переговорів і види
медіації у діяльності юриста. Основний зміст профілактичної діяльності.
Психологічні особливості профілактичної діяльності.
ТЕМА № 5: Психологія особистості злочинця та психологічні
особливості індивідуального злочину
Психологічний аналіз особистості злочинця. Психологія правопорушення.
Характеристика та аналіз злочинної діяльності. Психологія кримінального
насильства. Особливості психології неповнолітніх злочинців. Психологічна
характеристика осіб, що скоїли насильницькі злочини (необережні злочини,
злочини у сфері економіки). Девіантна поведінка як умова злочинної
поведінки особистості. Особливості соціальної ситуації розвитку
неповнолітніх злочинців.
ТЕМА № 6: Психологічні причини злочинної поведінки
Психологічний аспект психічних станів і властивостей злочинця. Вплив
властивостей нервової системи, темпераменту і процесів фізіологічного
характеру на злочинну поведінку. Об'єктивні та суб'єктивні причини скоєння
злочину. Сучасний науковий погляд на пошук пояснень злочинної поведінки
особи.
ТЕМА № 7: Гендерний аспект впровадження принципу рівності в
реалізації юридичної діяльності
Гендерний аспект впровадження принципу рівності в реалізації юридичної
діяльності. Поняття рівності та рівних можливостей у юридичній
діяльності. Гендерна дискримінація у соціальній сфері (публічній, і
приватній). Успішне регулювання гендерних відносин, утвердження
цінності гендерної рівності, недопущення дискримінації за ознакою статі,
забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно
важливих рішень, забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків
щодо поєднання професійних та сімейних прав.
ТЕМА № 8: Пенітенціарна психологія
Предмет та завдання пенітенціарної психології. Психологічна типологія
засуджених. Психологічна характеристика особистості засуджених,
особливості їх психологічної та соціальної адаптації. Чинники успішної
адаптації та ресоціалізації засуджених. Психологічні особливості
неповнолітніх засуджених. Гендерні особливості засуджених. Психологічні
методи корекції та ресоціалізації особистості засуджених. Психологічні
відмінності та структура мікросередовища засуджених. Кримінальна
субкультура.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на залік
1. Юридична психологія в системі наукових знань.
2. Предмет, завдання та система юридичної психології.
3. Методи юридичної психології.
4. Свідомість особистості як вища форма психіки. Структура свідомості
особистості як фактор реалізації правовідносин.
5. Правова соціалізація особистості. Інтеріоризація правових норм.
6. Ціннісні орієнтації особистості у сфері правовідносин.
7. Професійно-правова свідомість в діяльності юриста.
8. Поняття адаптації. Професійна адаптація юриста.
9. Емоційна сфера особистості. Види емоцій та їхній вплив на реалізацію
професійної діяльності юриста.
10.Самоконтроль та рефлексія у професійній діяльності юриста.
11.Емоційно-вольова сфера особистості та її прояви у сфері правовідносин.
12.Поняття «професійне вигорання» та «професійна деформація». ПТСР.
13.Методи підвищення стресостійкості особистості.
14.Міжособистісне спілкування як засіб реалізації юридичної діяльності.
15.Методи психологічного впливу на людину.

16.Психологія діалогу в роботі юриста: опитування і допит.
17.Конформність особистості у сфері правовідносин.
18.Темперамент і характер особистості як фактор реалізації професійної
юридичної діяльності.
19.Принцип толерантності у діяльності юриста. Стереотипи та
дискримінація.
20.Маніпулятивний вплив на особистість у сфері правовідносин та
індивідуальні засоби протидії.
21.Вербальні і невербальні засоби спілкування у юридичній професійній
діяльності.
22.Стратегічні засади вирішення юридичних конфліктів. Конфліктогенні
типи особистості.
23.Психологічна готовність до виконання службових обов’язків під час
юридичної діяльності.
24.Організаційно-правові
засади
проведення
судово-психологічної
експертизи.
25.Загальна характеристика судово-психологічної експертизи.
26.Психологічні особливості мікросередовища засуджених.
27.Соціальна група: визначення, особливості та динаміка розвитку.
28.Класифікація соціальних груп. Психологічні особливості взаємодії з
натовпом.
29.Поняття та психологічна сутність організованої злочинності.
30.Психологічні чинники лідерства в злочинній групі.
31.Віктимність особистості та психологічні особливості потерпілих.
32.Віктимологічні аспекти злочину.
33.Динаміка психічного стану особистості в умовах позбавлення свободи.
34.Основні завдання пенітенціарної психології.
35.Психологічні особливості особистості злочинця.
36.Ресоціалізація засуджених: можливості та труднощі.
37.Функціонально-психологічний аналіз діяльності працівників органів
досудового розслідування.
38.Здібності в структурі особистості. Професійні здібності юриста.
39.Психологічні засади проведення переговорів та організації медіації.
40.Основні психічні стани особистості і їхня психологічно-правова оцінка.
41.Психологічний зміст індивідуальної профілактики правопорушень.
42.Правова психологія та деформації правосвідомості особистості.
43.Психологічні основи тактичних прийомів розслідування злочинів.
44.Психологічні засади здійснення юридичної діяльності.
45.Психологічні стратегічні та тактичні прийоми у діяльності слідчих.
46.Професіограма юриста (відповідно до спеціалізації підготовки
студента).
47.Насильницькі методи впливу на людину та психологічна протидія у
юридичній сфері.
48.Психологічні наслідки скоєння злочину.
49.Психологічні мотиви злочинної поведінки.

50.Психологічні особливості професійного спілкування юриста.
51.Чинники виникнення стану напруженості та її рівні в юридичній
діяльності.
52.Процес прийняття рішення щодо вчинення злочину і його реалізація.
53.Мотиваційна сфера особистості. Професійна мотивація юриста.
54.Психологічні основи комунікативної діяльності особистості у сфері
правовідносин.
55.Психологічні особливості судового процесу.
56.Психологічна структура злочинного діяння.
57.Девіантна поведінка та злочинна діяльність.
58.Психологія реконструкції місця події та реконструкції злочину.
59.Проблеми неповнолітніх в юридичній психології.
60. Основи превентивної психології.

