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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія юридично-

правової діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки «Бакалавр» спеціальності 053 «Психологія». 

Предметом вивчення дисципліни є психологічні закономірності 

юридично-правової діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Психологія»  

базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення таких дисциплін як 

«Педагогіка», «Право», «Філософія»,  «Логіка», «Конфліктологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – розкрити психологічні закономірності юридично-правової 

діяльності, дати студентам знання, що застосовуються для вирішення 

практичних завдань, які постають у різних сферах життєдіяльності 

суспільства у зв’язку з виконанням закону і використанням права.  

Завдання – формування у студентів теоретичних знань щодо сутності 

правової психології людини, особливості її свідомості взагалі та 

правосвідомості зокрема, як чинника правової поведінки; закономірності 

формування і діяльності особистості у сфері правових відносин і цивільно-

правового регулювання; особливості психічної діяльності різних суб'єктів 

правовідносин, їх психічних станів в різних ситуаціях правозастосування.  

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:  

знати: психологічні та соціально-психологічні закономірності 

правотворчої та правозастосовуючої діяльності; психологічний зміст 

діяльності юриста; психологічні аспекти цивільно-правового регулювання; 

закони існування злочинних угрупувань; способи впливу й умови, що 

потрібні для забезпечення можливості пенітенціарної діяльності;  

уміти: використовувати першоджерела з питань юридичної та правової 

психології людини, розумного осмислення їх ідей для аналізу практичних 



проблем; здійснювати пошук науково-теоретичної літератури з обраного 

напрямку психологічної проблематики, аргументів у суміжних галузях знань; 

відстоювати свої погляди у колективній дискусії. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1 

 

Тема 1 Правова психологія особистості. Психологічна 

характеристика правосвідомості  

Поняття особистості в психології та правовій науці. Людина як 

індивід, її індивідуальність і особистість. Особистість як об’єкт соціального 

впливу. Самосвідомість особистості. Психологічна структура особистості. 

Світоглядна основа, ціннісні орієнтації, спрямованість і мотиваційна сфера 

особистості. Неусвідомлюване в структурі та спонуканнях людини як 

особистості. Особистість і правова свідомість. Виникнення права як форми 

суспільної свідомості. Соціально-психологічні аспекти ефективної 

правотворчості. Соціально-регулятивна сутність права. Соціалізація, її 

напрями, типи. Поняття правової соціалізації та її зміст. Шляхи засвоєння 

правових норм і цінностей. Правова соціалізація і десоціалізація особистості. 

Психологія свідомості та правосвідомості особистості. Психологічні 

компоненти й основні функції правосвідомості. Правова ідеологія. Побутова 

правосвідомість. Правова психологія групи. Індивідуальна правова 

психологія. Правова культура. Психологічні особливості законослухняної та 

протиправної поведінки особистості.  

 

Тема 2 Емоції, почуття, психічні стани та їх психолого-правова 

оцінка  

Переживання в процесі пізнання людиною світу і під час її активності 

в юридично-правовій сфері. Взаємообумовленість пізнавальних і емоційних 



процесів. Знання і ставлення, інтелектуальне й афективне як єдність двох 

протилежних компонентів психічного відображення. Емоційні стани. 

Класифікація емоцій. Афекти. Настрій. Почуття. Загальні властивості емоцій 

і почуттів. Стан депресії, страху, апатії, невизначеності учасників 

кримінального та цивільного процесу. Стани тривоги, психічного 

напруження. Вчення про стрес Г. Сельє. Воля як прояв регулювання 

афективної сфери. Відмінності між емоціями і волею. Формування поняття 

про волю. Воля як єдність двох тенденцій: потягів і повинності. 

Інтелектуальна, емоційна, волюнтариська теорії волі. Регулятивне значення 

емоцій і волі в самотворенні особистості.  

 

Тема 3 Соціальна та психологічна сутність юридично-правової 

діяльності в сучасних реаліях  

Соціальні детермінанти юридично-правової діяльності. Умови 

ефективного функціонування системи юридичної діяльності в Україні. 

Об’єктивні передумови необхідності реформування системи юридично-

правової діяльності. Соціально-психологічні чинники юридично-правової 

діяльності. Працівники органів внутрішніх справ як макрогрупа. Роль 

сталого професійного середовища у професійному становленні суб’єкта 

діяльності. Професійні цінності. Узгодженість зовнішніх та внутрішніх 

компонентів професійної діяльності. Поняття професійної ідентичності, її 

функції. Вплив соціокультурних та моральних цінностей на процес 

професійного становлення. «Суб’єкт – об’єктні» стосунки між владою та 

правоохоронними органами.  

Імідж юриста умови його формування. Поняття іміджу. Основні 

аспекти іміджу: соціальний контекст; успішність діяльності; еталонні 

уявлення соціуму; оцінка результатів діяльності. Психологічні 

характеристики іміджу юриста.  

 

 



Змістовий модуль 2 

 

Тема 4 Психологічна характеристика юридично-правової 

діяльності  

Психологічна структура юридично-правової діяльності. Пізнавальна 

діяльність та її особливості. Мисленнєві моделі та мисленнєві завдання. 

Верифікація мисленнєвих моделей. Основний зміст конструктивної 

діяльності. Елементи та етапи планування. Професійна комунікація, її 

елементи та особливості. Психологічна сутність організаційної діяльності. 

Поняття самоорганізації. Профілактика та її різновиди. Засвiдчувальна 

діяльність, її психологічні чинники. Психологічні особливості юридичної 

діяльності. Система взаємозв’язків «людина – людина». Стресогенні умови 

юридичної діяльності. Психологічні чинники системи «людина – право». 

Фізичний та психологічний ризик. Різновиди психологічної напруженості.  

 

Тема 5 Психологічні особливості юридично-правової діяльності 

як передумови формування її суб’єкта  

Психологічна сутність професійної діяльності. Поняття «професія». 

Класифікація професій. Особливості професій соціономічного типу «людина 

– людина». Основні ознаки професії юриста: предмет та умови праці, засоби 

та мета праці. Специфіка професійної діяльності правоохоронця.  

Соціально-психологічні особливості правоохоронної діяльності. 

Класифікація видів юридичної діяльності за суб’єктом. Змістовна 

психологічна структура професійної діяльності юриста та її основні 

різновиди: пізнавальна, конструктивна, комунікативна, організаційна, 

профілактична та засвідчувальна діяльність. Психологія правознавчої, 

правотворчої, правоохороної, правозастосовної діяльності юриста. 

Психологія непроцесуальної діяльності (оперативно-розшукової, 

управлінської та ін.) та процесуальної діяльності (слідчої, судової, 

адвокатської та ін.). Психограма працівників юридично-правової діяльності. 



Поняття «індивідуального стилю професійної діяльності». Вплив суб’єктних 

якостей правоохоронця на виконання професійних завдань. Психологічна 

характеристика учасників спілкування, шляхи та способи її вивчення.  

 

Тема 6 Вплив змісту та умов професійної діяльності на особистість 

працівника  

Психотравмуючі ситуації в юридичній діяльності: надсильні, 

короткочасні, затяжні (хронічні). Різновиди психологічної адаптації. 

Класифікація реакцій на психотравмуючу ситуацію, їх етапи. Дезадаптація.  

Функціональні стани юриста та їх вплив на професійну діяльність. 

Психофізіологічна ціна діяльності. Чинники, які призводять до виникнення 

психологічної напруженості. Поняття «професійного стомлення», «втоми» і 

«виснаження».  

Психологічна характеристика стресу та його наслідків. Фази стресу. 

Симптоми стресу. Стрес-чинники професійної діяльності. Характеристики 

психотравмуючої події. Постреактивна астенія та дезадаптивні поведінкові 

реакції. Посттравматичний стресовий розлад.  

Фрустрація та конфлікт у професійній діяльності. Типи та різновиди 

реакцій фрустрації. Основні види конфліктності.  

Поняття та різновиди професійних криз. Типові ознаки входження 

особистості в зону кризи.  

Особливі психологічні стани та їх детермінанти. «Синдром 

емоційного вигорання» та його основні симптоми. Професійна деформація. 

Динаміка особистості при професійній деформації. Психосоматичні розлади.  

 

Тема 7 Кримінальна психологія про особливості злочинної 

поведінки, особистості злочинця та злочинних груп  

Характеристика кримінальної психології. Поняття особистості 

злочинця й основні детермінанти її формування. Структура особистості 

злочинця. Злочинна поведінка особистості та механізми її виникнення. 



Провина, правопорушення, злочин. Психологічна характеристика, динаміка 

навмисних і необережних злочинів. Структурно-психологічний аналіз 

злочинної дії. Особистість постраждалих та їх вплив на злочинність.  

Групові форми злочинної поведінки. Групи, їх виникнення і розвиток 

у психології. Класифікація груп. Психологічна характеристика малої групи та 

її різновиди (довгострокові та короткочасні, формальні та неформальні, 

групи членства і референтні групи). Групова згуртованість і груповий 

конформізм. Феномен групового тиску. Групова сумісність членів групи. 

Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань (груп) та 

їхньої протиправної діяльності. Типи злочинних формувань. Структура 

злочинної групи (організації), ознаки організованої злочинності. Психологія 

міжособистісних відносин у різних злочинних формуваннях (групах). 

Психологічні методи нейтралізації кругової поруки, боротьба з груповою 

злочинністю. Психологічна характеристика масовидної поведінки. Натовп і 

чинники, що впливають на формування агресивного натовпу. 
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