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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 
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Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

05  –  Соціальні та 

поведінкові науки  Нормативна 
Спеціальність 

053 – Психологія 

Модулів – 1 

Спеціальність 

053 – Психологія 

Рік підготовки: 
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Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання — 

Семестр 

Загальна кількість 
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Тижневих годин для 
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навчання: 

аудиторних –  
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студента – 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

Лекції 

14 год.  – 

Практичні 

– – 

Семінари 

16 год – 

Самостійна робота 

60 год.  – 

Індивідуальні 

завдання:  

 

Вид контролю:  
д. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: ля денної форми навчання – 30/60 



  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Програма навчальної дисципліни 

 

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. 

 

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.   

 

 

 

 



  

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с п інд с.р. л с п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 Правова 

психологія 

особистості.  

Психологічна 

характеристика 

правосвідомості  

10 2 2   6       

Тема 2 Емоції, 

почуття, 

психічні стани  

та їх психолого-

правова оцінка 

10 2 2   6       

Тема 3 

Соціальна та 

психологічна 

сутність 

юридично-

правової 

діяльності в 

сучасних реаліях 

14 2 2   8       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

34 6 6 0 0 20       

Змістовий модуль 2 

Тема 4 

Психологічна 

характеристика 

юридично-

правової 

діяльності 

10 2 2   10  

     

Тема 5 

Психологічні 

особливості 

юридично-

правової 

16 2 2   10  

     



  

діяльності як 

передумови 

формування її 

суб’єкта  

Тема 6 Вплив 

змісту та умов 

професійної 

діяльності на 

особистість 

працівника 

14 2 2   10  

     

Тема 7 

Кримінальна 

психологія про 

особливості 

злочинної 

поведінки, 

особистості 

злочинця та 

злочинних груп  

16 2 4   10  

     

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

56 8 10 0 0 40  

     

Усього годин  90 14 16 0 0 60       

 

3. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Правова психологія особистості. Психологічна характеристика 

правосвідомості  

2 

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

3 Соціальна та психологічна сутність юридично-правової 

діяльності в сучасних реаліях 

2 

4 Психологічна характеристика юридично-правової діяльності 2 

5 Психологічні особливості юридично-правової діяльності як 

передумови формування її суб’єкта  

2 

6 Вплив змісту та умов професійної діяльності на особистість 

працівника 

2 

7 Кримінальна психологія про особливості злочинної поведінки, 

особистості злочинця та злочинних груп  

4 

Усього 16 

 

 

 



  

4. Самостійна робота 

 

 

5. Методи навчання 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни 

«Психологія юридично-правової діяльності» наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення теоретичних 

знань, узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Семінарські заняття, на яких відбувається ґрунтовне опрацювання 

та засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні 

тем курсу або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична. 

 Самостійна робота студента. 

 

6. Методи контролю 

При вивченні навчальної дисципліни «Психологія юридично-правової 

діяльності» здійснюються наступні види і форми контролю за успішністю і 

якістю знань студента: 

Види контролю 

 Поточний контроль під час роботи у форматі змістових модулів. 

 Модульний контроль після завершення змістового модуля. 

 Підсумковий контроль (д. залік) за семестр. 

Форми контролю 

 Усне опитування. 

 Тестування. 

 Індивідуальна робота. 

 Підсумковий контроль – д. залік. 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Правова психологія особистості.  Психологічна характеристика 

правосвідомості  6 

2.  Емоції, почуття, психічні стани  та їх психолого-правова оцінка 6 

3.  Соціальна та психологічна сутність юридично-правової 

діяльності в сучасних реаліях 8 

4.  Психологічна характеристика юридично-правової діяльності 10 

5.  Психологічні особливості юридично-правової діяльності як 

передумови формування її суб’єкта  10 

6.  Вплив змісту та умов професійної діяльності на особистість 

працівника 10 

7.  Кримінальна психологія про особливості злочинної поведінки, 

особистості злочинця та злочинних груп  10 



  

7. Розподіл балів, які отримують студенти 

Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою університету в 

балах, за шкалою ECTS та за традиційною національною шкалою. 

 

СЕМЕСТР 6 Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

 Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
100 

10 10 10 10 20 20 20 

 

Примітка. 

Т1, Т2 ,..., Т7 – теми занять. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

8. Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з 

дисципліни «Психологія юридично-правової діяльності». 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Психологія юридично-правової діяльності». 



  

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Кудерміна О.І. Психологія особи як суб’єкта правоохоронної 

діяльності : монографія. – Чернівці: Наші книги, 2012. – 415 с. 

2. Юридична психологія : навчально-методичний посібник щодо 

самостійного вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад 

«Українська академія банківської справи Національного банку України» ; 

[уклад.: С. І. Ніколаєнко, С. О. Ніколаєнко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 

2014. – 145 с. 

3. Юридична психологія : підручник / Александров Д.О., 

Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.: заг. ред. Л.І. Казміренко, 

Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-є, доопр. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 352 с.  

4. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями / 

Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.: заг. ред. 

Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – Вид. 3-є, доопр. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 

152 с.  

5. Юридична психологія: словник / Александров Д.О., 

Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.: заг. ред. Л.І. Казміренко, 

Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-ге, уточ. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 224 с.  

Допоміжна 
6. Александров Д.О. Становлення особистості працівника органів 

внутрішніх справ: монографія / Д.О. Александров. – К.:  Вадекс, 2014. – 

307 с.   

7. Гоян І. М. Методи психодіагностики: інструментарій та 

процедурні особливості / І. М. Гоян, М. Д. Белей. – [2-ге , вид. , доп.] – 

Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2010. – 256 с. 

8. Дуткевич Т. В. Конфліктологія  з  основами  психології  

управління : навч. посібник / Т. В. Дуткевич– К. : Центр навч. літератури, 

2005. – 456 с. 

9. Іванова С. В. Мистецтво підбору персоналу: як оцінити людину 

за годину / С. В. Іванова. – М. : Альпіна Бізнес Букс, 2004. 

10. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Ильин Е. П. – СПб.: Питер, 

2008. – 512 с. 

11. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека / Ильин Е. П.  – 

СПб. : Питер, 2005. – 412 с. 

12. Кобець О. В. Професіографічний аналіз діяльності суб’єктів 

правозастосовної діяльності / О. В. Кобець // Проблеми освіти: Наук.-

медод.зб. К.: Наук.-метод.центр вищої освіти - 2004.-Вип.38. С.280-286.  

13. Столяренко О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. / 

О. Б. Столяренко – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. 

14. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник /  

І. М. Цимбалюк.  – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.  

15. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. 

посібник / Цюрупа М. В. – К. : Кондор, 2004. – 172 с.  


