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 ВСТУП 

В умовах кардинальних змін у суспільстві проблема використання 

психологічних знань для ефективного вирішення політичних, економічних, 

соціальних питань є однією з пріоритетних. Здебільшого це стосується 

права, що є могутнім регулятором суспільних відносин і діяльності людей. 

Юридична психологія, яка виникла на стику психології і права, робить 

свій внесок у вирішення складних проблем розбудови правової держави, 

боротьби з правопорушеннями і злочинами. 

Мета і завдання дисципліни -  - вивчення студентами психічних 

явищ і закономірностей, які виникають у сферах діяльності, що регулюються 

нормами права. 

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі. 

Вивчення  юридичної психології передбачає використання знань із загальної, 

соціальної та інших галузей психології, а також з цивільного, кримінального 

права й процесу, криміналістики, кримінології та судової психіатрії. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати : 

               - - місце юридичної психології у системі психологічної науки та 

права. іі - ---  предмет, історію розвитку; систему, основні поняття;  

   - загальнопсихологічні основи юридичної діяльності; 

   -  соціально-психологічні основи юридичної діяльності; 

         -  психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного 

судочинства; 

- психологічні механізми злочинної поведінки, криміналізації 

особистості ,  психологічні аспекти групової злочинності; 

- психологічні основи попереднього розслідування: 

- завдання та порядок проведення психологічної  консультації і 

судово-психологічної експертизи; 

 



 

- психологію судового процесу; 

- психологічні основи ресоціалізації злочинців; 

- психологічні основи ефективного спілкування юриста; 

уміти: 

- застосовувати методи юридичної психології у практичній діяльності;  

- використовувати психологічні знання при вирішенні питань 

цивільно— правового регулювання; 

- аналізувати психологічні механізми,зміст та етапи скоення 

правопорушення; 

- на основі психологічного аналізу прогнозувати та запобігати можливим 

порушенням правових норм; 

- проводити психологічне консультування та збір первинних даних для 

проведення психологічних експертиз; 

- організовувати психологічну допомогу дезадаптованим дітям та 

підліткам у спеціалізованих закладах; 

- використовувати психологічні знання прн проведенні слідчих дій; 

-  використовувати психологічні знання в процесі судової діяльності;  

- використовувати психологічні технології ефективного спілкування та 

раціональної поведінки у ситуаціях юридичної діяльності; 

- застосовувати методики психологічного захисту в ситуаціях юридичної 

діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.                

Змістовий модуль 2.   

1.3. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити 

ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Загальні засади юридичної психології 

Тема 1.  Загальнопсихологічні основи юридичної психології 

Тема 2.  Психологічні особливості юридичної діяльності 

Змістовий модуль 2 Психологічні особливості різних видів 

юридичної діяльності 

Тема 3.  Психологічні основи цивільно-правового регулювання та 

цивільного судочинства   

Тема 4.    Психологічні основи попереднього розслідування 

Тема 5.  Кримінальна психологія 

Тема 6.  Види судово-психологічної експертизи 

Тема 7.    Пенітенціарна психологія 
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