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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія» 

складена для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 
6.030401і  «Правознавство» освітній ступінь – «Бакалавр».  

Прийняття новітньої Конституції України відчутно позначилось на 
розбудові правоохоронних органів на підвалинах незалежної суверенної 
держави. В умовах докорінної зміни вже застарілих на сьогоднішній день 
кримінально-процесуальних норм підвищуються  вимоги щодо 
вдосконалення діяльності правоохоронних органів. Ефективність діяльності 
правоохоронних органів багато в чому визначається рівнем професійно-
психологічної підготовленості їх працівників, які досить часто вступають в 
процесуальну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

Однією з важливих умов підвищення ефективності професійної 
діяльності працівників правоохоронних органів є її якісна психологічна 
підготовка. Психологічний аналіз правоохоронної діяльності показав, що 
вона віднесена до вищих форм складної практичної діяльності і в силу цього 
висуває досить високі і різнобічні професійні вимоги до особистості 
правоохоронця та юриста у цілому. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є факти, 
закономірності та механізми людської психіки у сфері регульованих правом 
відносин, що визначаються інтегральною тріадою елементів «людина  право  
суспільство». «Юридична психологія» передбачає перехід від загальних 
питань, що мають теоретико-методологічне значення, до аналізу та 
рекомендацій з кримінально-процесуальних, цивільних процесуальних та 
психологічних аспектів правоохоронної діяльності та підвищенню її 
ефективності в професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним характером 
навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком з 
комплексом базових та гуманітарних, а також юридичних дисциплін. 
Вивчення юридичної психології передбачає використання знань із загальної, 
соціальної та інших галузей психології, а також з цивільного, кримінального 
права і процесу, криміналістики, кримінології та судової психіатрії. Знання 
юридичної психології сприятимуть пізнанню студентами психічних явищ і 
закономірностей, які виникають у тих сферах діяльності, що регулюються 
нормами права.  

Юридична психологія належить до циклу психологічних дисциплін, 
засвоєння яких є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів-юристів, оскільки правотворча, правозастосовна та 
правоохоронна діяльність передбачає необхідність виконання різноманітних 
соціальних і правових функцій, ефективна реалізація яких можлива за умов 
поглибленого вивчення студентами юридичних вузів і факультетів 
психологічних аспектів окремих правових явищ, умілого застосування цих 
знань у юридичній практиці.  

Лише синтезувавши правові знання зі знаннями психології людської 
поведінки, юрист може стати компетентним фахівцем. Саме юридична 
психологія озброює його знаннями про найбільш ефективні психологічно 
обумовлені методи і засоби здійснення правотворчої та правозастосовної 
діяльності, особливості й умови формування правосвідомості, соціально 
адаптовану та девіантну поведінку особи, психологічні чинники, що 
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впливають на її криміналізацію, психологічні основи запобігання злочинам та 
ресоціалізацію засуджених, структурний підхід до організації слідчої та 
судової діяльності тощо.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 

І змістовий модуль – Теоретичні засади юридичної психології – включає 
у себе теми, які містять навчальний матеріал щодо основних положень 
юридичної психології як навчальної дисципліни та галузі юридичної науки, 
що акумулює методи та прийоми означеної галузі розкриваючи 
закономірності та ґенезу її розвитку в системі новітніх юридичних знань. 

ІІ Змістовий модуль – Прикладні засади юридичної психології – містить 
матеріал, що безпосередньо регламентує застосування загальних та 
спеціальних знань в юрисдикційному процесі України, як-то: цивільне, 
кримінальне, адміністративне та господарське процесуальне право України. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.  
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична 

психологія» є озброєння студентів університету системою загально-
теоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок 
психологічного опосередкування правоохоронної (юридичної) діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Юридична 
психологія» є:  

а) вивчення психологічних закономірностей, що є важливими для 
правоохоронної діяльності; 

б) розробка на цій основі психологічних методів і прийомів, що 
застосовуються при здійсненні результативної правоохоронної діяльності. 

в) оволодіння спеціальними психологічними знаннями з метою їх 
застосування в правоохоронній діяльності. 

За структурою дисципліна складається з 20 тем. За змістом вона 
представлена лекційними та семінарськими заняттями. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 

знати: 
1) теоретико-методологічні засади та принципи психології в 

правоохоронних органах; 
2) категорійно-понятійний апарат дисципліни, її специфіку та 

закономірності функціонування в сфері суспільно-правових відносин та 
правової поведінки; 

3) психологічні особливості особистості правоохоронця та інших 
суб’єктів і учасників кримінального, цивільного та господарського 
судочинства;  закономірності індивідуально- і соціально-психологічних явищ 
у діяльності правоохоронних органів; 

4) методи і прийоми психологічного впливу на об’єкти професійної 
діяльності; 

5) засоби та методи запобігання конфліктів у правоохоронній 
діяльності; 

6) закономірності професійного спілкування, в т.ч. при взаємодії з 
працівниками інших підрозділів та органів; 

7) психологічні аспекти проведення слідчих дій; 
8) підстави призначення та порядок проведення судово-психологічної 
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експертизи; 
9) управлінські аспекти правоохоронної діяльності; 
10) психологічні особливості особистості в процесі спільної діяльності 

(слідчий = прокурор = оперативний працівник=оперативний працівник), 
(слідчий = прокурор=криміналіст = адвокат), (прокурор = спеціаліст-
психолог), (державний обвинувач = учасники судового засідання).  

вміти: 
1) складати психологічний портрет правопорушників з різною 

антисуспільною спрямованістю особистості; 
2) соціально-психологічно визначати статус окремих учасників 

процесуальної взаємодії; 
3) використовувати психологічні чинники ефективної текстуальної та 

мовної побудови обвинувальної промови; 
4) аналізувати психологічний стан об’єкта професійного впливу, 

вибору адекватних особистості та ситуації методів і прийомів; 
5) аналізувати витоки конфлікту, їх профілактики і вирішення у 

професійній діяльності;  
6) аналізувати практичні ситуації прокурорсько-слідчої, експертно-

криміналістичної та управлінської діяльності, визначення їх психологічних 
чинників; 

7) первинно діагностувати професійно значущі якості працівників 
основних фахових напрямів, визначення напрямів їх удосконалення;  

8) володіти методикою встановлення психологічного контакту, 
визначення і усунення психологічних бар’єрів; вміннями розуміння 
вербальних і невербальних чинників спілкування;  

9) визначати психологічні особливості слідчих, процесуальних дій, 
необхідності призначення судово-психологічної експертизи та 
формулювання запитань до психолога-експерта. 

10) особисто призначати та тлумачити судово-психологічну експертизу, 

у тому числі - комплексну. 

Робоча навчальна програма розроблена на основі програми навчальної 

дисципліни «Юридична психологія», затвердженої Вченою Радою Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» ___ ________2015 р., протокол № ____. 
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни  
 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни для студентів 
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство», 
освітній ступінь – «Бакалавр».  
 

Навчально-
організаційна структура 

дисципліни 
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
3 кредити 

Нормативна у відповідності до навчального плану 
Семестр: денна, заочна – 1-ий 

Кількість змістових 
модулів: 

денна – 2 змістових 
модулі 

Форма теоретичної та практичної підготовки, год.: 
денна – теоретична підготовка – 72 год., із них: 
38 год. – лекційні заняття, 
34 год. – семінарські заняття; 
заочна –  16  год., із них: 
8 – год. – лекційні заняття, 
8 – год. – практичні заняття 

Загальна кількість годин 
денна – 108 год.; 
заочна – 108 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 36 год., 
заочна – 92  год. 

 Вид контролю: 
денна – залік 
заочна – залік 

 
Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни для 
студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр з правознавства (набір 2015 року) 
 

Навчально-
організаційна структура 

дисципліни 
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
4 кредити 

Нормативна у відповідності до навчального плану 
Семестр: денна –  1-ий, заочна –  

Кількість змістових 
модулів: 

денна – 2 змістових 
модулі 

Форма теоретичної та практичної підготовки, год.: 
денна – теоретична підготовка – 54 год., із них: 
20 год. – лекційні заняття, 
34 год. – семінарські заняття; 
заочна –   
 

Загальна кількість годин 
денна – 120 год.; 
заочна –  

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 66 год., 
заочна –  

 Вид контролю: 
денна – залік 
заочна – 
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Таблиця 1.3. Загальна характеристика навчальної дисципліни для 
студентів Черкаського та Херсонського локальних центрів дистанційного 
навчання за напрямом підготовки 6.030401і «Правознавство», освітній 
ступінь – «Бакалавр».  
 

Навчально-організаційна 
структура дисципліни 

Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
3 кредити 

Нормативна у відповідності до навчального 
плану 
Семестр:  
заочна – 1-ий 

Кількість змістових модулів: 
2 змістових модулі 
 

Форма теоретичної та практичної підготовки, 
год.: 
заочна – теоретична підготовка – 10 год., із 
них: 
4 год. – лекційні заняття, 
6 год. – семінарські заняття; 

Загальна кількість годин 
заочна – 108 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
заочна – 98 год. 

 Вид контролю: 
залік 

 
Розділ 2. Розподіл навчального часу з навчальної дисципліни 

«Юридична психологія» за семестрами і за видами занять згідно 
робочого навчального плану за фахом на навчальний рік  
 
Таблиця 2.1. Розподіл годин з навчальної дисципліни «Юридична 
психологія» за семестрами і за видами занять згідно робочого 
навчального плану напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 
6.030401і «Правознавство» 
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л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-
консульта-

тивна робота 

самостійна 
робота 

студента 

Денна форма навчання 

І 38 – 34 – 72 – 36 + – 

Заочна форма навчання 

І 8 – 8 – 16 – 92 + – 
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Таблиця 2.2. Розподіл годин з навчальної дисципліни «Юридична 
психологія» за семестрами і за видами занять згідно робочого 
навчального плану напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (набору 
2015 року) 

 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 

Е
к

за
м

ен
 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-
консульта-

тивна робота 

самостійна 
робота 

студента 

Денна форма навчання 

І 20 – 34 – 54  66 + – 

Заочна форма навчання 

І – – – – –  – – – 

 
Таблиця 2.3. Розподіл годин з навчальної дисципліни «Юридична 
психологія» Черкаського та Херсонського локального центру дистанційного 

навчання за семестрами і за видами занять згідно робочого 
навчального плану напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» 

 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 

Е
к

за
м

ен
 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-
консульта-

тивна робота 

самостійна 
робота 

студента 

Денна форма навчання 
– – – – – – – – – – 

Заочна форма навчання 

І 4 6 – – 10 – 98 + – 



 
Робочий графік навчальної дисципліни «Юридична психологія»  

на І семестр 2015/16 навчального року для студентів напряму 6.030401і «Правознавство» 
 

Вид навчального заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Аудиторне – 72 год., у т.ч.: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
- лекція – 38 год. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
- практичне (семінарське) – 
34 год. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

2. Самостійна робота студента – 
36 год., у т.ч. 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2  

- виконання домашніх завдань 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
- підготовка до практичних 
занять 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

3. Проведення модульної 
контрольної роботи 

     Х          Х   

4. Форма контролю:                   
- ПМК                 Х  
- екзамен                   
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Робочий графік навчальної дисципліни «Юридична психологія»  
на І семестр 2017/18 навчального року для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 

 

Вид навчального заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Аудиторне – 54 год., у т.ч.: 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2  
- лекція – 20 год. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         
- практичне (семінарське) – 
34 год. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

2. Самостійна робота студента – 
66 год., у т.ч. 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2  

- виконання домашніх завдань 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
- підготовка до практичних 
занять 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

3. Проведення модульної 
контрольної роботи 

     Х          Х   

4. Форма контролю:                   
- ПМК                 Х  
- екзамен                   

 
 
 



Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни  з розподілом  
навчального часу за видами занять 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Юридична 
психологія» для студентів денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 
 

№ 
п / п 

Назва змістових модулів, 
тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 
заняття 

позааудиторн
а робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

1 2  4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

1. 
Поняття, предмет та історія 
«юридичної психології» як 
навчальної дисципліни та науки 

6 2 2 – 2 – 

2. 
Психологічна характеристика 
юридичної діяльності 

6 2 2 – 2 – 

3. 
Емоційно-вольова сфера 
особистості працівників 
правоохоронних органів 

6 2 2 – 2 – 

4. 
Психологічна характеристика 
особистості юриста 

6 2 – – 4 – 

5. 
Особливості комунікативної 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 

6 2 2 – 2 – 

6. 
Психологічні засади конфлікту в 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 

6 2 2 – 2 – 

 
Модульна контрольна робота (МКР) 
 № 1 

– 

 Разом 36 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології 

7. 
Психологія особистості 
правопорушника 

6 2 2 – 2 – 

8. 
Психологія злочину як  результат 
злочинної діяльності 

6 2 2 – 2 – 
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1 2  4 5 6 7 8 

9. Психологія потерпілого 4 2 – – 2 – 

10. 
Психологія неповнолітніх як 
суб’єктів правопорушень 

6 2 2 – 2 – 

11. 
Психологія слідчо-судової 
діяльності. Слідчо-процесуальні дії 

6 2 2 – 2 – 

12. 
Використання психологічних знань 
в юрисдикційній діяльності 

6 2 2 – 2 – 

13. 
Професійно-психологічний відбір та 
підготовка фахівців-правоохоронців 

6 2 2 – 2 – 

14. 
Психологічні основи цивільно-
правового регулювання та 
цивільного судочинства 

6 2 2 – 2 – 

15. Судово-психологічна експертиза 6 2 2 – 2 – 

16. Психологія злочинної діяльності 4 2 2 – – – 

17. Пенітенціарна психологія 6 2 2 – 2 – 

18. Психологія судового процесу 6 2 2 – 2 – 

 19. 
Психологічні особливості 
розслідування насильницьких 
злочинів 

4 2 2 – – – 

20. 
Психологічна характеристика 
особистості слідчого, прокурора та 
судді 

– – – – – – 

 
Модульна контрольна робота (МКР) 
№ 2 

– 

 Разом 72 

 Разом: 108 38 34 – 36 – 
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Юридична 
психологія» для студентів денної форми навчання  напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» (набір 2015-го року) 
 

№ 
п / п 

Назва змістових модулів, 
тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 
заняття 

позааудиторн
а робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

1 2  4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

1. 
Поняття, предмет та історія 
«юридичної психології» як 
навчальної дисципліни та науки 

9 2 2 – 5 – 

2. 
Психологічна характеристика 
юридичної діяльності 

6 – 2 – 4 – 

3. 
Емоційно-вольова сфера 
особистості працівників 
правоохоронних органів 

8 2 2 – 4 – 

4. 
Психологічна характеристика 
особистості юриста 

6 – 2 – 4 – 

5. 
Особливості комунікативної 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 

8 2 2 – 4 – 

6. 
Психологічні засади конфлікту в 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 

8 2 2 – 4 – 

 
Модульна контрольна робота (МКР) № 
1 

– 

 Разом 45 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології 

7. 
Психологія особистості 
правопорушника 

4 – 2 – 2 – 

8. 
Психологія злочину як  результат 
злочинної діяльності 

4 – 2 – 2 – 
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1 2  4 5 6 7 8 

9. Психологія потерпілого 4 – – – 4 – 

10. 
Психологія неповнолітніх як 
суб’єктів правопорушень 

4 – 2 – 2 – 

11. 
Психологія слідчо-судової 
діяльності. Слідчо-процесуальні дії 

8 2 2 – 4 – 

12. 
Використання психологічних знань 
в юрисдикційній діяльності 

8 2 2 – 4 – 

13. 
Професійно-психологічний відбір та 
підготовка фахівців-правоохоронців 

6 2 2 – 2 – 

14. 
Психологічні основи цивільно-
правового регулювання та 
цивільного судочинства 

4 – 2 – 2 – 

15. Судово-психологічна експертиза 8 2 2 – 4 – 

16. Психологія злочинної діяльності 4 – 2 – 2 – 

17. Пенітенціарна психологія 6 2 2 – 2 – 

18. Психологія судового процесу 6 – 2 – 4 – 

 19. 
Психологічні особливості 
розслідування насильницьких 
злочинів 

6 2 – – 4 – 

20. 
Психологічна характеристика 
особистості слідчого, прокурора та 
судді 

3 – – – 3 – 

 
Модульна контрольна робота (МКР) № 
2 

– 

 Разом 75 

 Разом: 120 20 34 – 66 – 
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Таблиця 3.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Юридична 
психологія» для студентів заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

 

№ 
п / п 

Назва змістових модулів, 
тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 
заняття 

позааудиторна 
робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

1 2  4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

1. 

Поняття, предмет та історія 
«юридичної психології» як 
навчальної дисципліни та 
науки 

6 2 – – 4 – 

2. 
Психологічна характеристика 
юридичної діяльності 

4 – – – 4 – 

3. 
Емоційно-вольова сфера 
особистості працівників 
правоохоронних органів 

8 – 2 – 6 – 

4. 
Психологічна характеристика 
особистості юриста 

4 – – – 4 – 

5. 
Особливості комунікативної 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 

6 – 2 – 4 – 

6. 
Психологічні засади конфлікту 
в діяльності працівників 
правоохоронних органів 

8 2 – – 6 – 

 
Модульна контрольна робота 
(МКР) № 1 

– 

 Разом 36 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології 

7. 
Психологія особистості 
правопорушника 

4  – – 4 – 

8. 
Психологія злочину як  
результат злочинної діяльності 

6 – – – 6 – 
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1 2  4 5 6 7 8 

9. Психологія потерпілого 6 – – – 6 – 

10. 
Психологія неповнолітніх як 
суб’єктів правопорушень 

4 – – – 4 – 

11. 
Психологія слідчо-судової 
діяльності. Слідчо-
процесуальні дії 

6 – – – 6 – 

12. 
Використання психологічних 
знань в юрисдикційній 
діяльності 

10 2 2 – 6 – 

13. 
Професійно-психологічний 
відбір та підготовка фахівців-
правоохоронців 

6 – – – 6 – 

14. 
Психологічні основи цивільно-
правового регулювання та 
цивільного судочинства 

4 – – – 4 – 

15. 
Судово-психологічна 
експертиза 

8 2 – – 6 – 

16. 
Психологія злочинної 
діяльності 

4 – – – 4 – 

17. Пенітенціарна психологія 6 – – – 6 – 

18. Психологія судового процесу 6 – – – 6 – 

  19. 
Психологічні особливості 
розслідування насильницьких 
злочинів 

4 – 2 – 2 – 

20. 
Психологічна характеристика 
особистості слідчого, 
прокурора та судді 

4 – – – 4 – 

 
Модульна контрольна робота 
(МКР) № 2 

– 

 Разом 72 

 Разом: 108 8 8 – 92 – 
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 Таблиця 3.4. Тематичний план навчальної дисципліни «Юридична 
психологія» для студентів  

заочної форми навчання Черкаського та Херсонського локальних 
центрів дистанційного навчання напряму підготовки  

6.030401і «Правознавство» 

№ 
п / п 

Назва змістових модулів, 
тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 
заняття 

позааудиторна 
робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

1 2  4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

1. 

Поняття, предмет та історія 
«юридичної психології» як 
навчальної дисципліни та 
науки 

4 2 – – 6 – 

2. 
Психологічна характеристика 
юридичної діяльності 

6 – – – 6 – 

3. 
Емоційно-вольова сфера 
особистості працівників 
правоохоронних органів 

8 – 2 – 6 – 

4. 
Психологічна характеристика 
особистості юриста 

4 – – – 4 – 

5. 
Особливості комунікативної 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 

6 – – – 6 – 

6. 
Психологічні засади конфлікту 
в діяльності працівників 
правоохоронних органів 

8 – 2 – 6 – 

 
Модульна контрольна робота 
(МКР) № 1 

– 
 

 Разом 36 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології 

7. 
Психологія особистості 
правопорушника 

4 – – – 4 – 

8. 
Психологія злочину як  
результат злочинної діяльності 

6 – – – 6 – 
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1 2  4 5 6 7 8 

9. Психологія потерпілого 6 – – – 6 – 

10. 
Психологія неповнолітніх як 
суб’єктів правопорушень 

4 – – – 4 – 

11. 
Психологія слідчо-судової 
діяльності. Слідчо-
процесуальні дії 

8 – 2 – 6 – 

12. 
Використання психологічних 
знань в юрисдикційній 
діяльності 

8 2 – – 6 – 

13. 
Професійно-психологічний 
відбір та підготовка фахівців-
правоохоронців 

6 – – – 6 – 

14. 
Психологічні основи цивільно-
правового регулювання та 
цивільного судочинства 

4 – – – 4 – 

15. 
Судово-психологічна 
експертиза 

6 – – – 6 – 

16. 
Психологія злочинної 
діяльності 

4 – – – 4 – 

17. Пенітенціарна психологія 6 – – – 6 – 

18. Психологія судового процесу 6 – – – 6 – 

19. 
Психологічні особливості 
розслідування насильницьких 
злочинів 

6 – – – 6 – 

20. 
Психологічна характеристика 
особистості слідчого, 
прокурора та судді 

– – – – – – 

 
Модульна контрольна робота 
(МКР) № 2 

– 
 

 Разом 72 

 Разом: 108 4 6 – 98 – 
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної 
дисципліни  

Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної 
дисципліни «Юридична психологія», яка викладається для студентів 

денної форми навчання напряму підготовки  
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

 

Назва розділу, модуля, теми та 
питання, що розглядаються на 

лекції 

Обсяг 
годин 

Назва теми семінарського, 
практичного 

або лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Навчально
-

методична 
література 
(порядков
ий номер 

за 
переліком) 

 

1 2 3 4 5 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

Лекція 1. Поняття, предмет 
та історія «юридичної 
психології» як навчальної 
дисципліни та науки 
1. Характеристика предмета, 

об’єкта та завдань 
психології правоохоронної 
діяльності.  

2. Методологічне підгрунтя 
“Юридичної психології” як 
навчальної дисципліни.  

3. Основні напрямки 
психологічного 
забезпечення 
правоохоронної діяльності: 
прокурора, державного 
обвинувача, слідчого, 
психологія юридичної 
праці.  

4. Історія становлення 
“Юридичної психології” як 
навчальної дисципліни.   

2 

Семінарське заняття 1. 
Поняття, предмет та 
історія «юридичної 
психології» як навчальної 
дисципліни та науки 
 

2 

1-7, 17, 18, 
19, 23, 26, 
31-33, 35-
40, 55-58, 
67, 75, 88, 
92, 94, 96, 
101-103 

Лекція 2. Психологічна 
характеристика юридичної 
діяльності 
1. Психологічна 

характеристика праці 
юриста. 

2. Психологічна структура 
діяльності юриста (потреби, 
мотиви, цілі, засоби, 
кінцевий результат). 

3. Професіограми 

2 

Семінарське заняття 2. 
Психологічна 
характеристика 
юридичної діяльності 
 

2 

1, 2, 6, 55-
58, 59, 60, 
64, 67, 75, 
79, 87, 88, 
92, 94 
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1 2 3 4 5 
професіональної діяльності 
юриста. Сторони його 
професійної діяльності. 

4. Психологічні особливості 
пізнавальної діяльності 
юриста.  

Лекція 3. Емоційно-вольова 
сфера особистості 
працівників 
правоохоронних органів 
1. Емоційно-вольова сфера 

особистості працівників 
правоохоронних органів.  

2. Роль емоційно-вольових 
якостей працівників 
правоохоронних органів.  

3. Характеристика основних 
типів емоційних станів 
працівників 
правоохоронних органів та 
їх вплив на ефективність 
вирішення професійних 
завдань.  

4. Вольові дії та їх місце у 
діяльності працівників 
правоохоронних органів.  

2 

Семінарське (практичне) 
заняття 3. Емоційно-
вольова сфера особистості 
працівників 
правоохоронних органів 
 

2 

1, 2, 6, 55-
58, 59, 64, 
67, 70, 75, 
88, 94, 
101-103 

Лекція 4. Психологічна 
характеристика особистості 
юриста 
1. Поняття особистості у 

психології та правовій 
науці.  

2. Індивід, особистість, 
суб’єкт юрисдикційної 
діяльності.  

3. Психологічна структура 
особистості юриста.  

4. Психічні властивості 
особистості юриста. 
акцентуації характеру.  

 

2 

 

Семінарське заняття 4. 
Психологічна 
характеристика 
особистості юриста  
 

2 

1, 2, 6, 59, 
64, 67, 75, 
88, 92, 94, 
101-103 

Лекція 5. Особливості 
комунікативної діяльності 
працівників 
правоохоронних органів 
1. Поняття професійного 

спілкування.  
2. Психологія спілкування в 

діяльності правоохоронних 
органів.  

3. Види та засоби спілкування.  

– 

Семінарське (практичне) 
заняття 5. Особливості 
комунікативної діяльності 
працівників 
правоохоронних органів 
 

2 

1, 2, 6, 55-
58, 62, 63, 
68, 75, 82, 
83, 94, 98, 
101-103 
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1 2 3 4 5 
4. Поняття психологічного 

впливу в правоохоронній 
діяльності.  

Лекція 6. Психологічні 
засади конфлікту в 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 
1. Поняття конфлікту та його 

функції.  
2. Види та класифікація 

конфліктів.  
3. Основні ознаки конфліктів. 

Причини і динаміка 
конфліктів. 

4. Конфлікти в діяльності 
правоохоронних органів. 

2 

Семінарське заняття 6. 
Психологічні засади 
конфлікту в діяльності 
працівників 
правоохоронних органів 
 

2 

1, 2, 6, 17, 
18, 19, 23, 
40, 48, 55-
58, 62, 94, 
98, 101-
103 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології 
Лекція 7. Психологія 
особистості 
правопорушника 
1. Предмет та завдання 

кримінальної психології.  
2. Психологічні особливості 

особистості злочинця. 
Підходи до класифікації 
особистості злочинця.  

3. Взаємодія об’єктивних і 
суб’єктивних факторів у 
формуванні особистості 
правопорушника. 

4. Психологічні особливості 
вивчення особи, яка 
підозрюється у скоєнні 
злочину. 

 

2 

Семінарське заняття 7. 
Психологія особистості 
правопорушника 
 

2 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 75, 
77, 81, 91, 
94, 99, 
101-103 

Лекція 8. Психологія 
злочину як  результат 
злочинної діяльності 
1. Психологія злочинної 

діяльності.  
2. Структурно-психологічний 

аналіз злочинної дії. 
Психологічні аспекти стадій 
злочину.  

3. Особливості вольових та 
емоційних процесів при 
підготовці й скоєнні 
злочинів.  

4. Юридико-психологічна 
характеристика групової 

2 

Семінарське заняття 8. 
Психологія злочину як  
результат злочинної 
діяльності  

2 

1, 2, 6, 39, 
55-58, 61, 
68, 75, 77, 
91, 94, 99, 
100, 101-
103 
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1 2 3 4 5 
злочинної діяльності. 

Лекція 9. Психологія 
потерпілого 
1. Психологічне дослідження 

особистості потерпілого та 
його віктимної поведінки.  

2. Роль жертви у ґенезі 
злочину, її можливі 
міжособистісні зв’язки та 
стосунки зі злочинцем.  

3. Психологічний аналіз 
показів потерпілого. 

4. Віктимна поведінка як 
причина злочину. 

2 

 

– 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 68, 
75, 77, 91, 
94, 99, 
101-103 

Лекція 10. Психологія 
неповнолітніх як суб’єктів 
правопорушень 
1. Проблеми неповнолітніх у 

кримінальній психології.  
2. Підліток і злочин. 

Психологічний аналіз 
особистості 
неповнолітнього 
правопорушника.   

3. Мотивація злочинної 
поведінки неповнолітніх.  

4. Психологічна 
характеристика злочинних 
груп неповнолітніх. 

 

2 

Семінарське заняття 10. 
Психологія неповнолітніх 
як суб’єктів 
правопорушень 
 

2 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 68, 
75, 77, 91, 
94, 99, 
101-103 

Лекція 11. Психологія 
слідчо-судової діяльності. 
Слідчо-процесуальні дії 
1. Змістовна специфіка 

пізнавальної, 
конструктивної, 
організаторської та 
комунікативної діяльності 
при розслідуванні злочинів.  

2. Основні напрямки і форми 
використання  
психологічних  знань 
слідчій діяльності. Загальні 
та специфічні психологічні 
чинники слідчої діяльності.  

3. Функціонально-
психологічний аналіз 
слідчої діяльності.  

4. Психологічні особливості 
слідчої діяльності. 

 

2 

Семінарське заняття 11. 
Психологія слідчо-судової 
діяльності. Слідчо-
процесуальні дії 
 

2 

1, 2, 5, 6, 
16, 55-58, 
61, 68, 75, 
77, 91, 94, 
99, 101-
103 
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1 2 3 4 5 
Лекція 12. Використання 
психологічних знань в 
юрисдикційній діяльності 
1. Психологічні особливості 

діяльності по 
розслідуванню 
кримінальних проваджень.  

2. Застосування різних форм 
психологічних знань у 
кримінально-процесуальній 
діяльності.  

3. Психологічне забезпечення 
кримінально-процесуальної 
діяльності органів 
прокуратури.  

4. Психологічна консультація.  

2 

Семінарське (практичне) 
заняття 12. Використання 
психологічних знань в 
юрисдикційній діяльності  
 

2 

1, 2, 6, 30, 
42, 43, 55-
58, 68, 71, 
75, 94, 
101-103 

Лекція 13. Професійно-
психологічний відбір та 
підготовка фахівців-
правоохоронців 
1. Поняття професійно-

психологічного відбору. 
Атестація.  

2. Професійний відбір на 
навчання та службу в 
правоохоронні органи. 
Наставництво.  

3. Психологічна адаптація до 
службової діяльності.  

4. Професійна деформація 
правоохоронців-юристів. 

 

2 

Семінарське заняття 13. 
Професійно-
психологічний відбір та 
підготовка фахівців-
правоохоронців 
 

2 

1, 2, 6, 41, 
49, 55-58, 
68, 73, 75, 
85, 94, 95, 
101-103 

Лекція 14. Психологічні 
основи цивільно-правового 
регулювання та цивільного 
судочинства 
1. Психологія взаємодії людей 

у сфері цивільно-правової 
регуляції.  

2. Психологічна 
характеристика цивільно-
правового договору.  

3. Психологічні аспекти 
цивільного процесу.  

4. Позиції сторін у цивільному 
процесі та їх комунікативна 
активність. 

2 

Семінарське заняття 14. 
Психологічні основи 
цивільно-правового 
регулювання та 
цивільного судочинства  
 

2 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 
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1 2 3 4 5 
 Лекція 15. Судово-
психологічна експертиза 
1. Судово-психологічна 

експертиза:  об`єкт, 
компетенція, методи, межі.  

2. Напрями і види судово-
психологічної експертизи.  

3. Психологічна 
характеристика здійснення 
окремих видів судово-
психологічних експертиз.  

4. Комплексні судово-
психологічні експертизи. 

 

2 

Семінарське заняття 15. 
Судово-психологічна 
експертиза 
 

2 

1, 2, 6, 31, 
51, 52, 55-
58, 75, 94, 
101-103 

Лекція 16. Психологія 
злочинної діяльності 
1. Поняття особистості 

правопорушника.  
2. Основні групи чинників,  

що впливають на 
протиправну поведінку.  

3. Історичні погляди на 
природу злочинності. 
Психологічна 
характеристика етапів 
формування злочинної 
поведінки особистості.  

4. Особливості формування 
різновидів злочинної 
спрямованості 
(насильницька, корислива). 

 

2 

Семінарське заняття 16. 
Психологія злочинної 
діяльності  
 
 

2 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 17. Пенітенціарна 
психологія 
1. Психологія засудженого 

злочинця, ув’язненого. 
2. Опитування, як одна із форм 

виявлення порушень 
законності, та форма 
комунікативної діяльності 
прокурора.  

3. Специфіка спілкування із 
засудженими. 

4. Залучення спеціаліста-
психолога із кримінально-
виконавчою спеціалізацією до 
діяльності пенітенціарних 
установ. 

2 

Семінарське заняття 17. 
Пенітенціарна психологія 
 
 

2 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 18. Психологія 
судового процесу 

2 
Семінарське заняття 18. 
Психологія судового 

2 
1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
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1 2 3 4 5 
1. Психологічна структура 

судової діяльності. Загальна 
структура пізнавальної 
діяльності судді.  

2. Психолого-правова 
характеристика процесу 
пізнання, встановлення 
істини у судовому засіданні.  

3. Побудова версій в процесі 
судового розгляду справ.  

4. Психологічні особливості 
перевірки фактів, оцінки 
доказів, встановлення 
істини суддівським 
складом. 

процесу  
 

55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 19. Психологічні 
особливості розслідування 
насильницьких злочинів 
1. Вчинення вбивств. Стан 

сильного душевного 
хвилювання.  

2. Психологія вбивць.  
3. Складення психологічного 

портрету злочинця.  
4. Психологічний аналіз 

злочинного діяння. 
5. Психологія статевого 

маніяка. Садизм. Девіантна 
поведінка.  

2 

Семінарське (практичне) 
заняття 19. Психологічні 
особливості розслідування 
насильницьких злочинів  
 

2 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 20. Психологічна 
характеристика особистості 
слідчого, прокурора та судді 
1. Структура особистості 

слідчого, прокурора та 
судді.  

2. Психологічна типологія 
слідчих, слідчих суддів, 
прокурорів та суддів..  

3. Професійна інтуїція та 
логічні процеси.  

4. Психологія оцінювання 
доказів слідчим, 
прокурором та суддею.  

5. Взаємодія внутрішнього 
переконання та 
правосвідомості слідчого, 
прокурора та судді. 

 

– 

 

– 

1, 2, 5, 6, 
16, 55-58, 
61, 68, 75, 
77, 91, 94, 
99, 101-
103 
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Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної 
дисципліни «Юридична психологія», яка викладається для студентів 

заочної форми навчання напряму підготовки  
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

 

Назва розділу, модуля, теми та 
питання, що розглядаються на 

лекції 

Обсяг 
годин 

Назва теми семінарського, 
практичного 

або лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Навчально
-

методична 
література 
(порядков
ий номер 

за 
переліком) 

 

1 2 3 4 5 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

Лекція 1. Поняття, предмет 
та історія «юридичної 
психології» як навчальної 
дисципліни та науки 
1. Характеристика предмета, 

об’єкта та завдань 
психології правоохоронної 
діяльності.  

2. Методологічне підгрунтя 
“Юридичної психології” як 
навчальної дисципліни.  

3. Основні напрямки 
психологічного 
забезпечення 
правоохоронної діяльності: 
прокурора, державного 
обвинувача, слідчого, 
психологія юридичної 
праці.  

4. Історія становлення 
“Юридичної психології” як 
навчальної дисципліни.   

2 

 

– 

1-7, 17, 18, 
19, 23, 26, 
31-33, 35-
40, 55-58, 
67, 75, 88, 
92, 94, 96, 
101-103 

Лекція 2. Психологічна 
характеристика юридичної 
діяльності 
1. Психологічна 

характеристика праці 
юриста. 

2. Психологічна структура 
діяльності юриста (потреби, 
мотиви, цілі, засоби, 
кінцевий результат). 

3. Професіограми 
професіональної діяльності 
юриста. Сторони його 
професійної діяльності. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 55-
58, 59, 60, 
64, 67, 75, 
79, 87, 88, 
92, 94 
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1 2 3 4 5 
4. Психологічні особливості 

пізнавальної діяльності 
юриста.  

Лекція 3. Емоційно-вольова 
сфера особистості 
працівників 
правоохоронних органів 
1. Емоційно-вольова сфера 

особистості працівників 
правоохоронних органів.  

2. Роль емоційно-вольових 
якостей працівників 
правоохоронних органів.  

3. Характеристика основних 
типів емоційних станів 
працівників 
правоохоронних органів та 
їх вплив на ефективність 
вирішення професійних 
завдань.  

4. Вольові дії та їх місце у 
діяльності працівників 
правоохоронних органів.  

– 

Семінарське заняття 3. 
Емоційно-вольова сфера 
особистості працівників 
правоохоронних органів 
 

2 

1, 2, 6, 55-
58, 59, 64, 
67, 70, 75, 
88, 94, 
101-103 

Лекція 4. Психологічна 
характеристика особистості 
юриста 
1. Поняття особистості у 

психології та правовій 
науці.  

2. Індивід, особистість, 
суб’єкт юрисдикційної 
діяльності.  

3. Психологічна структура 
особистості юриста.  

4. Психічні властивості 
особистості юриста. 
акцентуації характеру.  

 

 

– 

 

– 

1, 2, 6, 59, 
64, 67, 75, 
88, 92, 94, 
101-103 

Лекція 5. Особливості 
комунікативної діяльності 
працівників 
правоохоронних органів 
1. Поняття професійного 

спілкування.  
2. Психологія спілкування в 

діяльності правоохоронних 
органів.  

3. Види та засоби спілкування.  
4. Поняття психологічного 

впливу в правоохоронній 

– 

Семінарське заняття 5. 
Особливості 
комунікативної діяльності 
працівників 
правоохоронних органів  
 

2 

1, 2, 6, 55-
58, 62, 63, 
68, 75, 82, 
83, 94, 98, 
101-103 
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1 2 3 4 5 
діяльності.  

Лекція 6. Психологічні 
засади конфлікту в 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 
1. Поняття конфлікту та його 

функції.  
2. Види та класифікація 

конфліктів.  
3. Основні ознаки конфліктів. 

Причини і динаміка 
конфліктів. 

4. Конфлікти в діяльності 
правоохоронних органів. 

2 

 

– 

1, 2, 6, 17, 
18, 19, 23, 
40, 48, 55-
58, 62, 94, 
98, 101-
103 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології 
Лекція 7. Психологія 
особистості 
правопорушника 
1. Предмет та завдання 

кримінальної психології.  
2. Психологічні особливості 

особистості злочинця. 
Підходи до класифікації 
особистості злочинця.  

3. Взаємодія об’єктивних і 
суб’єктивних факторів у 
формуванні особистості 
правопорушника. 

4. Психологічні особливості 
вивчення особи, яка 
підозрюється у скоєнні 
злочину. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 75, 
77, 81, 91, 
94, 99, 
101-103 

Лекція 8. Психологія 
злочину як  результат 
злочинної діяльності 
1. Психологія злочинної 

діяльності.  
2. Структурно-психологічний 

аналіз злочинної дії. 
Психологічні аспекти стадій 
злочину.  

3. Особливості вольових та 
емоційних процесів при 
підготовці й скоєнні 
злочинів.  

4. Юридико-психологічна 
характеристика групової 
злочинної діяльності. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 39, 
55-58, 61, 
68, 75, 77, 
91, 94, 99, 
100, 101-
103 

Лекція 9. Психологія 
потерпілого 
1. Психологічне дослідження 

– 
 

– 
1, 2, 6, 55-
58, 61, 68, 
75, 77, 91, 



30 

 

1 2 3 4 5 
особистості потерпілого та 
його віктимної поведінки.  

2. Роль жертви у ґенезі 
злочину, її можливі 
міжособистісні зв’язки та 
стосунки зі злочинцем.  

3. Психологічний аналіз 
показів потерпілого. 

4. Віктимна поведінка як 
причина злочину. 

94, 99, 
101-103 

Лекція 10. Психологія 
неповнолітніх як суб’єктів 
правопорушень 
1. Проблеми неповнолітніх у 

кримінальній психології.  
2. Підліток і злочин. 

Психологічний аналіз 
особистості 
неповнолітнього 
правопорушника.   

3. Мотивація злочинної 
поведінки неповнолітніх.  

4. Психологічна 
характеристика злочинних 
груп неповнолітніх. 

 

– 

 

– 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 68, 
75, 77, 91, 
94, 99, 
101-103 

Лекція 11. Психологія 
слідчо-судової діяльності. 
Слідчо-процесуальні дії 
1. Змістовна специфіка 

пізнавальної, 
конструктивної, 
організаторської та 
комунікативної діяльності 
при розслідуванні злочинів.  

2. Основні напрямки і форми 
використання  
психологічних  знань 
слідчій діяльності. Загальні 
та специфічні психологічні 
чинники слідчої діяльності.  

3. Функціонально-
психологічний аналіз 
слідчої діяльності.  

4. Психологічні особливості 
слідчої діяльності. 

 

– 

 

– 

1, 2, 5, 6, 
16, 55-58, 
61, 68, 75, 
77, 91, 94, 
99, 101-
103 

Лекція 12. Використання 
психологічних знань в 
юрисдикційній діяльності 
1. Психологічні особливості 

2 

Семінарське заняття 12. 
Використання 
психологічних знань в 
юрисдикційній діяльності 

2 

1, 2, 6, 30, 
42, 43, 55-
58, 68, 71, 
75, 94, 
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1 2 3 4 5 
діяльності по 
розслідуванню 
кримінальних проваджень.  

2. Застосування різних форм 
психологічних знань у 
кримінально-процесуальній 
діяльності.  

3. Психологічне забезпечення 
кримінально-процесуальної 
діяльності органів 
прокуратури.  

4. Психологічна консультація.  

 101-103 

Лекція 13. Професійно-
психологічний відбір та 
підготовка фахівців-
правоохоронців 
1. Поняття професійно-

психологічного відбору. 
Атестація.  

2. Професійний відбір на 
навчання та службу в 
правоохоронні органи. 
Наставництво.  

3. Психологічна адаптація до 
службової діяльності.  

4. Професійна деформація 
правоохоронців-юристів. 

 

– 

 

– 

1, 2, 6, 41, 
49, 55-58, 
68, 73, 75, 
85, 94, 95, 
101-103 

Лекція 14. Психологічні 
основи цивільно-правового 
регулювання та цивільного 
судочинства 
1. Психологія взаємодії людей 

у сфері цивільно-правової 
регуляції.  

2. Психологічна 
характеристика цивільно-
правового договору.  

3. Психологічні аспекти 
цивільного процесу.  

4. Позиції сторін у цивільному 
процесі та їх комунікативна 
активність. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

 Лекція 15. Судово-
психологічна експертиза 
1. Судово-психологічна 

експертиза:  об`єкт, 
компетенція, методи, межі.  

2. Напрями і види судово-
психологічної експертизи.  

3. Психологічна 

2 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
51, 52, 55-
58, 75, 94, 
101-103 
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1 2 3 4 5 
характеристика здійснення 
окремих видів судово-
психологічних експертиз.  

4. Комплексні судово-
психологічні експертизи. 

 
Лекція 16. Психологія 
злочинної діяльності 
1. Поняття особистості 

правопорушника.  
2. Основні групи чинників,  

що впливають на 
протиправну поведінку.  

3. Історичні погляди на 
природу злочинності. 
Психологічна 
характеристика етапів 
формування злочинної 
поведінки особистості.  

4. Особливості формування 
різновидів злочинної 
спрямованості 
(насильницька, корислива). 

 

– 

 
 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 17. Пенітенціарна 
психологія 
1. Психологія засудженого 

злочинця, ув’язненого. 
2. Опитування, як одна із форм 

виявлення порушень 
законності, та форма 
комунікативної діяльності 
прокурора.  

3. Специфіка спілкування із 
засудженими. 

4. Залучення спеціаліста-
психолога із кримінально-
виконавчою спеціалізацією до 
діяльності пенітенціарних 
установ. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 18. Психологія 
судового процесу 
1. Психологічна структура 

судової діяльності. Загальна 
структура пізнавальної 
діяльності судді.  

2. Психолого-правова 
характеристика процесу 
пізнання, встановлення 
істини у судовому засіданні.  

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 
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1 2 3 4 5 
3. Побудова версій в процесі 

судового розгляду справ.  
4. Психологічні особливості 

перевірки фактів, оцінки 
доказів, встановлення 
істини суддівським 
складом. 

Лекція 19. Психологічні 
особливості розслідування 
насильницьких злочинів 
1. Вчинення вбивств. Стан 

сильного душевного 
хвилювання.  

2. Психологія вбивць.  
3. Складення психологічного 

портрету злочинця.  
4. Психологічний аналіз 

злочинного діяння. 
5. Психологія статевого 

маніяка. Садизм. Девіантна 
поведінка.  

– 

Семінарське заняття 19. 
Психологічні особливості 
розслідування 
насильницьких злочинів  
 

2 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 20. Психологічна 
характеристика особистості 
слідчого, прокурора та судді 
1. Структура особистості 

слідчого, прокурора та 
судді.  

2. Психологічна типологія 
слідчих, слідчих суддів, 
прокурорів та суддів..  

3. Професійна інтуїція та 
логічні процеси.  

4. Психологія оцінювання 
доказів слідчим, 
прокурором та суддею.  

5. Взаємодія внутрішнього 
переконання та 
правосвідомості слідчого, 
прокурора та судді. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 
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Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної 
дисципліни «Юридична психологія», яка викладається для студентів 
Черкаського та Херсонського локальних центрів дистанційного навчання  
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», освітній ступінь – 
«Бакалавр».  
 

Назва розділу, модуля, теми та 
питання, що розглядаються на 

лекції 

Обсяг 
годин 

Назва теми семінарського, 
практичного 

або лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Навчально
-

методична 
література 
(порядков
ий номер 

за 
переліком) 

 

1 2 3 4 5 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

Лекція 1. Поняття, предмет 
та історія «юридичної 
психології» як навчальної 
дисципліни та науки 
1. Характеристика предмета, 

об’єкта та завдань 
психології правоохоронної 
діяльності.  

2. Методологічне підгрунтя 
“Юридичної психології” як 
навчальної дисципліни.  

3. Основні напрямки 
психологічного 
забезпечення 
правоохоронної діяльності: 
прокурора, державного 
обвинувача, слідчого, 
психологія юридичної 
праці.  

4. Історія становлення 
“Юридичної психології” як 
навчальної дисципліни.   

2 

 

– 

1-7, 17, 18, 
19, 23, 26, 
31-33, 35-
40, 55-58, 
67, 75, 88, 
92, 94, 96, 
101-103 

Лекція 2. Психологічна 
характеристика юридичної 
діяльності 
1. Психологічна 

характеристика праці 
юриста. 

2. Психологічна структура 
діяльності юриста (потреби, 
мотиви, цілі, засоби, 
кінцевий результат). 

3. Професіограми 
професіональної діяльності 
юриста. Сторони його 

– 

 

– 

1, 2, 6, 55-
58, 59, 60, 
64, 67, 75, 
79, 87, 88, 
92, 94 
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1 2 3 4 5 
професійної діяльності. 

4. Психологічні особливості 
пізнавальної діяльності 
юриста.  

Лекція 3. Емоційно-вольова 
сфера особистості 
працівників 
правоохоронних органів 
1. Емоційно-вольова сфера 

особистості працівників 
правоохоронних органів.  

2. Роль емоційно-вольових 
якостей працівників 
правоохоронних органів.  

3. Характеристика основних 
типів емоційних станів 
працівників 
правоохоронних органів та 
їх вплив на ефективність 
вирішення професійних 
завдань.  

4. Вольові дії та їх місце у 
діяльності працівників 
правоохоронних органів.  

– 

Семінарське заняття 3. 
Емоційно-вольова сфера 
особистості працівників 
правоохоронних органів 
 

2 

1, 2, 6, 55-
58, 59, 64, 
67, 70, 75, 
88, 94, 
101-103 

Лекція 4. Психологічна 
характеристика особистості 
юриста 
1. Поняття особистості у 

психології та правовій 
науці.  

2. Індивід, особистість, 
суб’єкт юрисдикційної 
діяльності.  

3. Психологічна структура 
особистості юриста.  

4. Психічні властивості 
особистості юриста. 
акцентуації характеру.  

 

 

– 

 

– 

1, 2, 6, 59, 
64, 67, 75, 
88, 92, 94, 
101-103 

Лекція 5. Особливості 
комунікативної діяльності 
працівників 
правоохоронних органів 
1. Поняття професійного 

спілкування.  
2. Психологія спілкування в 

діяльності правоохоронних 
органів.  

3. Види та засоби спілкування.  
4. Поняття психологічного 

впливу в правоохоронній 

– 

 

– 

1, 2, 6, 55-
58, 62, 63, 
68, 75, 82, 
83, 94, 98, 
101-103 
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діяльності.  

Лекція 6. Психологічні 
засади конфлікту в 
діяльності працівників 
правоохоронних органів 
1. Поняття конфлікту та його 

функції.  
2. Види та класифікація 

конфліктів.  
3. Основні ознаки конфліктів. 

Причини і динаміка 
конфліктів. 

4. Конфлікти в діяльності 
правоохоронних органів. 

– 

Семінарське заняття 12. 
Психологічні засади 
конфлікту в діяльності 
працівників 
правоохоронних органів 
 

2 

1, 2, 6, 17, 
18, 19, 23, 
40, 48, 55-
58, 62, 94, 
98, 101-
103 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології 
Лекція 7. Психологія 
особистості 
правопорушника 
1. Предмет та завдання 

кримінальної психології.  
2. Психологічні особливості 

особистості злочинця. 
Підходи до класифікації 
особистості злочинця.  

3. Взаємодія об’єктивних і 
суб’єктивних факторів у 
формуванні особистості 
правопорушника. 

4. Психологічні особливості 
вивчення особи, яка 
підозрюється у скоєнні 
злочину. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 75, 
77, 81, 91, 
94, 99, 
101-103 

Лекція 8. Психологія 
злочину як  результат 
злочинної діяльності 
1. Психологія злочинної 

діяльності.  
2. Структурно-психологічний 

аналіз злочинної дії. 
Психологічні аспекти стадій 
злочину.  

3. Особливості вольових та 
емоційних процесів при 
підготовці й скоєнні 
злочинів.  

4. Юридико-психологічна 
характеристика групової 
злочинної діяльності. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 39, 
55-58, 61, 
68, 75, 77, 
91, 94, 99, 
100, 101-
103 

Лекція 9. Психологія –  – 1, 2, 6, 55-
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потерпілого 
1. Психологічне дослідження 

особистості потерпілого та 
його віктимної поведінки.  

2. Роль жертви у ґенезі 
злочину, її можливі 
міжособистісні зв’язки та 
стосунки зі злочинцем.  

3. Психологічний аналіз 
показів потерпілого. 

4. Віктимна поведінка як 
причина злочину. 

58, 61, 68, 
75, 77, 91, 
94, 99, 
101-103 

Лекція 10. Психологія 
неповнолітніх як суб’єктів 
правопорушень 
1. Проблеми неповнолітніх у 

кримінальній психології.  
2. Підліток і злочин. 

Психологічний аналіз 
особистості 
неповнолітнього 
правопорушника.   

3. Мотивація злочинної 
поведінки неповнолітніх.  

4. Психологічна 
характеристика злочинних 
груп неповнолітніх. 

 

– 

 

– 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 68, 
75, 77, 91, 
94, 99, 
101-103 

Лекція 11. Психологія 
слідчо-судової діяльності. 
Слідчо-процесуальні дії 
1. Змістовна специфіка 

пізнавальної, 
конструктивної, 
організаторської та 
комунікативної діяльності 
при розслідуванні злочинів.  

2. Основні напрямки і форми 
використання  
психологічних  знань 
слідчій діяльності. Загальні 
та специфічні психологічні 
чинники слідчої діяльності.  

3. Функціонально-
психологічний аналіз 
слідчої діяльності.  

4. Психологічні особливості 
слідчої діяльності. 

 

– 

Семінарське заняття 11. 
Психологія слідчо-судової 
діяльності. Слідчо-
процесуальні дії 
 

2 

1, 2, 5, 6, 
16, 55-58, 
61, 68, 75, 
77, 91, 94, 
99, 101-
103 

Лекція 12. Використання 
психологічних знань в 

2 
 

– 
1, 2, 6, 30, 
42, 43, 55-
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юрисдикційній діяльності 
1. Психологічні особливості 

діяльності по 
розслідуванню 
кримінальних проваджень.  

2. Застосування різних форм 
психологічних знань у 
кримінально-процесуальній 
діяльності.  

3. Психологічне забезпечення 
кримінально-процесуальної 
діяльності органів 
прокуратури.  

4. Психологічна консультація.  

58, 68, 71, 
75, 94, 
101-103 

Лекція 13. Професійно-
психологічний відбір та 
підготовка фахівців-
правоохоронців 
1. Поняття професійно-

психологічного відбору. 
Атестація.  

2. Професійний відбір на 
навчання та службу в 
правоохоронні органи. 
Наставництво.  

3. Психологічна адаптація до 
службової діяльності.  

4. Професійна деформація 
правоохоронців-юристів. 

 

– 

 

– 

1, 2, 6, 41, 
49, 55-58, 
68, 73, 75, 
85, 94, 95, 
101-103 

Лекція 14. Психологічні 
основи цивільно-правового 
регулювання та цивільного 
судочинства 
1. Психологія взаємодії людей 

у сфері цивільно-правової 
регуляції.  

2. Психологічна 
характеристика цивільно-
правового договору.  

3. Психологічні аспекти 
цивільного процесу.  

4. Позиції сторін у цивільному 
процесі та їх комунікативна 
активність. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

 Лекція 15. Судово-
психологічна експертиза 
1. Судово-психологічна 

експертиза:  об`єкт, 
компетенція, методи, межі.  

2. Напрями і види судово-

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
51, 52, 55-
58, 75, 94, 
101-103 
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психологічної експертизи.  

3. Психологічна 
характеристика здійснення 
окремих видів судово-
психологічних експертиз.  

4. Комплексні судово-
психологічні експертизи. 

 
Лекція 16. Психологія 
злочинної діяльності 
1. Поняття особистості 

правопорушника.  
2. Основні групи чинників,  

що впливають на 
протиправну поведінку.  

3. Історичні погляди на 
природу злочинності. 
Психологічна 
характеристика етапів 
формування злочинної 
поведінки особистості.  

4. Особливості формування 
різновидів злочинної 
спрямованості 
(насильницька, корислива). 

– 

 
 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 17. Пенітенціарна 
психологія 
1. Психологія засудженого 

злочинця, ув’язненого. 
2. Опитування, як одна із форм 

виявлення порушень 
законності, та форма 
комунікативної діяльності 
прокурора.  

3. Специфіка спілкування із 
засудженими. 

4. Залучення спеціаліста-
психолога із кримінально-
виконавчою спеціалізацією до 
діяльності пенітенціарних 
установ. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 18. Психологія 
судового процесу 
1. Психологічна структура 

судової діяльності. Загальна 
структура пізнавальної 
діяльності судді.  

2. Психолого-правова 
характеристика процесу 
пізнання, встановлення 
істини у судовому засіданні.  

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 
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3. Побудова версій в процесі 

судового розгляду справ.  
4. Психологічні особливості 

перевірки фактів, оцінки 
доказів, встановлення 
істини суддівським 
складом. 

Лекція 19. Психологічні 
особливості розслідування 
насильницьких злочинів 
1. Вчинення вбивств. Стан 

сильного душевного 
хвилювання.  

2. Психологія вбивць.  
3. Складення психологічного 

портрету злочинця.  
4. Психологічний аналіз 

злочинного діяння. 
5. Психологія статевого 

маніяка. Садизм. Девіантна 
поведінка.  

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 

Лекція 20. Психологічна 
характеристика особистості 
слідчого, прокурора та судді 
1. Структура особистості 

слідчого, прокурора та 
судді.  

2. Психологічна типологія 
слідчих, слідчих суддів, 
прокурорів та суддів..  

3. Професійна інтуїція та 
логічні процеси.  

4. Психологія оцінювання 
доказів слідчим, 
прокурором та суддею.  

5. Взаємодія внутрішнього 
переконання та 
правосвідомості слідчого, 
прокурора та судді. 

– 

 

– 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 
101-103 
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Розділ 5. Самостійна робота студентів 
 

Таблиця 6. Технологічна карта самостійної роботи студента з 
навчальної дисципліни «Юридична психологія» 

№ 
з/п 

Назва розділу 
модуля, теми, 

з якої 
виносяться 
питання на 
самостійне 

опрацювання 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом самостійно 

Література 
(порядкови
й номер за 
переліком) 

Засоби 
контролю 

знань 

 
1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

1. 
 

Поняття, 
предмет та 
історія 
«юридичної 
психології» як 
навчальної 
дисципліни та 
науки  

1. Історія вітчизняної 
юридичної психології.  

2. Перші спроби використання 
психологічних думок у 
правовій науці та практиці 
(М. Щербатов, І. Посошков,              
А. Фрезе, Л. Владіміров, І. 
Баршев, Б. Спасович, А. Коні, 
Ф. Плєвако).  

3. Вплив судових реформ 60-х 
років XIX ст., демократизації 
суспільного життя на зміну 
психології суспільної 
правосвідомості. 

4. Структура особистості 
правоохоронця: 
спрямованість, мотивація, 
професійний досвід, характер 
і темперамент.  

1-7, 17, 18, 
19, 23, 26, 
31-33, 35-
40, 55-58, 
67, 75, 88, 
92, 94, 96, 
101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

2. 
 

Психологічна 
характеристик
а юридичної 
діяльності  

1. Психологічні особливості 
прийняття рішень у 
юридичній діяльності.  

2. Психологічні особливості 
вирішення юристом 
організаційно-управлінських 
питань. Формування 
особистості правознавця у 
вищому закладі освіти.  

3. Професійна деформація та 
шляхи її подолання.  

4. Психологічні аспекти 
підвищення ефективності 
праці юристів. 

 

1, 2, 6, 55-
58, 59, 60, 
64, 67, 75, 
79, 87, 88, 
92, 94 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 
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3. 

Емоційно-
вольова сфера 
особистості 
працівників 
правоохоронн
их органів 

1. Афект та його діагностичні 
ознаки.  

2. Встановлення афекту в осіб, 
які скоїли насильницькі 
злочини.  

3. Ознаки симуляції афекту та 
способи його виявлення. 
Страждання, їх зв’язок з 
іншими емоційними та 
психічними станами.  

4. Значення страждань при 
визначенні моральної шкоди 
потерпілому.  

5. Формування вмінь аналізу 
психологічного стану об’єкта 
впливу та вибору адекватних 
ситуації методів і прийомів.   

1, 2, 6, 55-
58, 59, 64, 
67, 70, 75, 
88, 94, 101-
103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

4. 
 

Психологічна 
характеристик
а особистості 
юриста  

1. Проблема акцентуації 
характеру.  

2. Здібності людини як психічне 
явище. 

3. Спрямованість, 
правосвідомість, мотиваційна 
сфера у структурі особистості 
суб’єктів юрисдикційної 
діяльності.  

4. Проблема вивчення 
особистості у професійній 
діяльності юриста. 

1, 2, 6, 59, 
64, 67, 75, 
88, 92, 94, 
101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

5. 
 

Особливості 
комунікативн
ої діяльності 
працівників 
правоохоронн
их органів  

1. Судова красномовність. 
Переконливі, результативні (в 
плані впливу) судові 
промови.   

2. Елементи, що підлягають 
переконанню.  

3. Етапи підготовки до 
обвинувальної промови. 
Вимоги до зовнішнього 
вигляду юриста.  

4. Психічний вплив на 
учасників судового.  

5. Особливості використання 
жестів та міміки у промові. 
Вольові зусилля обвинувача. 

1, 2, 6, 55-
58, 62, 63, 
68, 75, 82, 
83, 94, 98, 
101-105 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 
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6. 
 

Психологічні 
засади 
конфлікту в 
діяльності 
працівників 
правоохоронн
их органів  

1. Використання конфліктної 
ситуації в діяльності 
правоохоронних органах.  

2. Конфлікт в управлінській 
діяльності.  

3. Формування вмінь аналізу 
витоків конфліктів, їх 
профілактики і вирішення у 
професійній діяльності.  

4. Конфлікт в судовому 
засіданні.  

1, 2, 6, 30, 
40, 41, 53, 
55-58, 62, 
63, 68, 75, 
83, 89, 94, 
98, 101-105 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання публічних доходів та видатків 

7. 
 

Психологія 
особистості 
правопорушн
ика  
 

1. Характеристика мотиваційної 
сфери суб’єкта злочинної 
діяльності.  

2. Мотив як елемент 
психологічного механізму 
злочинного діяння.  

3. Співвідношення мотиву, цілі 
та результат при вчиненні 
злочину з необережності та 
умисно.  

4. Психологічні наслідки 
злочину. 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 75, 
77, 81, 91, 
94, 99, 101-
103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

8. 

Психологія 
злочину як  
результат 
злочинної 
діяльності  

1. Психолого-правова оцінка 
організованих злочинних 
формувань (груп), їхньої 
протиправної діяльності.  

2. Типи злочинних формувань.  
3. Структура злочинних 

формувань.  
4. Психологічні методи 

боротьби з груповою 
злочинністю. 

1, 2, 6, 39, 
55-58, 61, 
68, 75, 77, 
91, 94, 99, 
100, 101-
103, 107 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

9. 
Психологія 
потерпілого  

1. Психологічний аналіз показів 
потерпілого.  

2. Віктимна поведінка особи як 
причина злочину.  

3. Соціально-психологічні 
шляхи подолання 
віктимності. 

4. Теорія вродженої 
злочинності. 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 68, 
75, 77, 91, 
94, 99, 101-
103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 
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10. 

Психологія 
неповнолітніх 
як суб’єктів 
правопоруше
нь  
 

1. Недоліки у вихованні дітей як 
причина їх схибленого шляху. 

2. Мотивація злочинної 
поведінки неповнолітніх.  

3. Психологічна характеристика 
злочинних груп 
неповнолітніх. 
 

1, 2, 6, 55-
58, 61, 68, 
75, 77, 91, 
94, 99, 101-
103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

11. 

Психологія 
слідчо-
судової 
діяльності. 
Слідчо-
процесуальні 
дії  
 

1. Слідчо - оперативна група та 
слідча бригада, як малі 
соціальні групи, 
психологічний контакт 
учасників.  

2. Керівництво слідчою групою. 
3. Загальні чинники 

безрезультативного 
розслідування кримінальних 
проваджень.  

4. Психологічне супроводження 
розслідування. 

 

1, 2, 5, 6, 
16, 55-58, 
61, 68, 75, 
77, 91, 94, 
99, 101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

12. 

Використання 
психологічни
х знань в 
юрисдикційні
й діяльності 
 

1. Участь психолога при 
захопленні заручників.  

2. Психологічний процес 
упізнавання та його 
моменти: формуючий; 
упізнавальний, 
репродуктивний.  

3. Психологічне забезпечення 
кримінально-
процесуальної діяльності.  

1, 2, 6, 30, 
42, 43, 55-
58, 68, 71, 
75, 94, 101-
103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

13. 

Професійно-
психологічни
й відбір та 
підготовка 
фахівців-
правоохоронц
ів 
 

1. Наставництво.  
2. Психологічна адаптація до 

службової діяльності.  
3. Професійна деформація 

юристів. 
4. Психограма юриста. 

1, 2, 6, 41, 
49, 55-58, 
68, 73, 75, 
85, 94, 95, 
101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 
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1 2 3 4 5 

14. 

Психологічні 
основи 
цивільно-
правового 
регулювання 
та цивільного 
судочинства  

1. Психологія судової промови 
у цивільному судочинстві.  

2. Психологічні аспекти 
пізнання судом обставин 
справи та винесення судових 
рішень.  

3. Проблема справедливості 
судових рішень. 

4. Психологічні передумови 
успішності проведення 
переговорів при вирішенні 
суперечки в суді. 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 101-
103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

15. 
Судово-
психологічна 
експертиза  

1. Основні напрямки і форми 
використання  психологічних  
знань в експертно-
криміналістичній діяльності.  

2. Психологічна структура і 
різновиди експертно-
криміналістичної діяльності. 

3. Вимоги експертно-
криміналістичної діяльності 
до особистості.  

1, 2, 6, 31, 
51, 52, 55-
58, 75, 94, 
101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

16. 
Психологія 
злочинної 
діяльності 

1. Проблема антисоціальної 
поведінки неповнолітніх 
правопорушників. 

2. Основні чинники виникнення та 
розвитку злочинної 
спрямованості у неповнолітніх. 

3. Механізми формування 
злочинної поведінки 
неповнолітніх. 

4. Кримінальна субкультура та 
делінквентна поведінка. 

1, 2, 6, 31, 
44, 51, 52, 
55-58, 68, 
73, 75, 85, 
94, 95, 101-
103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

17. 
Пенітенціарна 
психологія 

1. Психологічна характеристика 
особистості засуджених.  

2. Типи засуджених: актив; 
пасив; засуджені із 
негативною.  

3. Специфічні емоційні стани.  
4. Динаміка особистості в умовах 

позбавлення волі.  
5. Процес корекції та 

ресоціалізації особистості 
засуджених. 

1, 2, 6, 31, 
51, 52, 55-
58, 75, 94, 
101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 
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1 2 3 4 5 

18. 
Психологія 
судового 
процесу 

1. Психологічна характеристика 
особистості засуджених.  

2. Психологія судових дебатів. 
3. Психологічні основи виховної 

функції судового процесу. 
Формування переконання й 
винесення вироку суддею. 
Психологічні особливості 
прийняття рішення суддею.  

 

1, 2, 6, 31, 
51, 52, 55-
58, 75, 94, 
101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

19. 

Психологічні 
особливості 
розслідування 
насильницьки
х злочинів 

 

1. Втягнення неповнолітніх у 
злочинну діяльність.  

2. Генетичне та соціальне у 
формуванні злочинної 
поведінки.  

3. Особливості огляду місця події 
за фактами вчинення злочинів 
на статевому підгрунті.  

4. Залучення фахівця-психолога у 
слідчу та слідчо-оперативну 
групу. 

1, 2, 6, 31, 
51, 52, 55-
58, 75, 94, 
101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 

20. 

Психологічна 
характеристик
а особистості 
слідчого, 
прокурора та 
судді 

1. Взаємодія внутрішнього 
переконання та правосвідомості 
слідчого, прокурора та судді. 

2. Психологічні особливості 
діяльності слідчого судді.  

3. Вплив правосвідомості на 
внутрішнє переконання 
слідчого судді.  

4. Використання інноваційних 
технологій при проведенні 
слідчо-судових дій та їх 
психологічний вплив на 
мислення слідчого, прокурора 
та судді. 

1, 2, 6, 31, 
51, 52, 55-
58, 75, 94, 
101-103 

Бліц-
опитування, 
тестування, 
індивідуальні 
завдання на 
картках, 
перевірка 
робочих 
зошитів 



Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни 

повинна здійснюватися на основі використання активних методів 
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого 
інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість 
засвоєння ними вивченого матеріалу. 

Серед навчальних технологій, що знаходять застосування для 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні 
дисципліни, можна виділити наступні: 

• при проведенні лекційних занять: 
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення 

основних питань опосередкування права психологічними його 
аспектами та змістом, проведення порівняльного аналізу вітчизняної 
юридико-психологічної практики використання психологічних знань у 
юрисдикційній діяльності із зарубіжним досвідом, виявлення 
основних психологічних причин виникнення злочинної установки в 
особи та окреслення шляхів її нейтралізації психологічним шляхом, а 
також ознайомлення студентів з науковою дискусією, що відбувається 
в юридичній та психологічній літературі навколо визначення тих чи 
інших категорій, явищ, процесів; 

– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою 
розроблених структурно-логічних схем, які охоплюють основний 
зміст питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є 
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття студентами 
ємної інформації у короткі проміжки часу. Для наочного зображення 
структурно-логічних схем використовується мультимедійний 
проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий, наприклад, 
нормативно-правові документи, зразки договорів, наказів тощо), 
дошка; 

• при проведенні семінарських та практичних занять: 
– робота в малих групах. Під час проведення дискусії, виконання 

практичних завдань викладач здійснює поділ студентів (за їх власним 
бажанням) на малі робочі групи по 4-5 осіб. Таким чином, у 
студентському колективі створюється дух суперництва, у кожного 
студента з’являється можливість викласти власну думку своїм 
колегам, серед різних інших думок студентів сформулювати найбільш 
вірну відповідь на поставлені викладачем чи іншими групами 
студентів питання. Дана форма проведення занять значно підвищує 
активність роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях; 

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка 
охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої 
дискусії між іншими «малими групами», викладачем та експертами 
(яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться на 
обговорення; 
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– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу). 
Застосування даної методики проведення занять дає змогу студентам 
отримати певні навички з прийняття ефективних рішень, адаптувати 
теоретичні знання до практичних умов, обробляти інформацію та 
виявляти тенденції розвитку певних явищ; 

– колективне розгадування «малими групами» кросвордів, які 
містять основні терміни й категорії кожної з тем дисципліни. Дана 
форма контролю дає можливість викладачу перевірити ступінь 
засвоєння студентами основної термінології, а студентам закріпити й 
систематизувати отримані знання; 

– дидактичні ігри: ділові, рольові, імітаційні. Кожен викладач, 
який веде практичні заняття, самостійно (можливо і за участю 
студентів) розробляє певні ігри і обирає тему заняття, на якій буде 
проводитися та чи інша гра, психотренінг. 
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Розділ 7. Система поточного і підсумкового контролю 
 

Таблиця 7. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Фінансове право» 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 



Таблиця 9. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами 
вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія» 

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство». Курс 1; 
6.030401і «Правознавство». Курс 1 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Бали 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології 

Тема 1. Поняття, предмет 
та історія «юридичної 
психології» як навчальної 
дисципліни та науки  

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного 
питання на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

Разом: 5 
Тема 2. Психологічна 
характеристика юридичної 
діяльності 

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного 
питання на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 
5. Тестування 0-1 

6. Контрольна робота на занятті 0-1 

Разом: 6 

Тема 3. Емоційно-вольова 
сфера особистості 
працівників 
правоохоронних органів  

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного 
питання на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Тестування 0-1 

6. Контрольна робота на занятті 0-1 

Разом: 6 

Тема 4. Психологічна 
характеристика особистості 
юриста  

1. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

2. Тестування 0-1 
Разом: - 

Тема 5. Особливості 
комунікативної діяльності 
працівників 
правоохоронних органів  

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного 
питання на практ. (семін.) занятті 

0-1 
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3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

6. Тестування 0-1 

Разом: 6 

Тема 6. Психологічні 
засади конфлікту в 
діяльності працівників 
правоохоронних органів  

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного 
питання на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

6. Тестування 0-1 

7. Контрольна робота на занятті 0-1 

Разом: 7 

Модульна контрольна робота 1 2 
Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології 

Тема 7. Психологія 
особистості 
правопорушника 
 

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 
5. Тестування 0-1 

Разом: 5 
Тема 8. Психологія 
злочину як  результат 
злочинної діяльності  

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

5. Виконання навчальних завдань 0-1 
6. Контрольна робота на занятті 0-1 

Разом: 5 
Тема 9. Психологія 
потерпілого 
 

1. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

2. Тестування 0-1 
Разом: 2 

Тема 10. Психологія 
неповнолітніх як 

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 
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суб’єктів правопорушень 
 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

6. Контрольна робота на занятті 0-1 
Разом: 6 

Тема 11. Психологія 
слідчо-судової 
діяльності. Слідчо-
процесуальні дії 

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Тестування 0-1 

Разом: 5 

Тема 12. Використання 
психологічних знань в 
юрисдикційній 
діяльності 
 

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

6. Контрольна робота на занятті 0-1 

Разом: 6 

Тема 13. Професійно-
психологічний відбір та 
підготовка фахівців-
правоохоронців  

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

6. Тестування 0-1 

Разом: 6 

Тема 14. Психологічні 
основи цивільно-
правового регулювання 

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 0-1 
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та цивільного 
судочинства  

на практ. (семін.) занятті 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

6. Контрольна робота на занятті 0-1 

Разом: 6 

Тема 15. Судово-
психологічна експертиза  

 

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 
5. Контрольна робота на занятті 0-1 

Разом: 5 
Тема 16. Психологія 
злочинної діяльності 

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

6. Тестування 0-1 
Разом: 6 

Тема 17. Пенітенціарна 
психологія  

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 

5. Тестування 0-1 

6. Контрольна робота на занятті 0-1 

Разом: 6 
Тема 18. Психологія 
судового процесу  

1. Захист виконаного домашнього 
завдання 

0-1 

2. Обговорення теоретичного питання 
на практ. (семін.) занятті 

0-1 

3. Постановка та розкриття 
проблемного питання 

0-1 

4. Виконання навчальних завдань 0-1 
5. Контрольна робота на занятті 0-1 
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Разом: 5 
Тема 19. Психологічні 
особливості 
розслідування 
насильницьких злочинів 

1. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 

0-1 

2. Тестування 0-1 

    Разом: 1 
2. Тестування 0-1 

Разом: 2 
 

Модульна контрольна робота 2 2 
Разом за семестр  100 
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Таблиця 10. Система нарахування балів за видами навчальної 
роботи 

Форма 
навчальної 

роботи 
Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   
1.1. Лекція 1. Відвідування лекцій 

1 
1.2. Практичне, 
семінарське 
заняття 

1. Відвідування практичних занять 
2. Захист виконаного домашнього 
завдання 
3. Обговорення теоретичного питання на 
практ. (семін.) занятті  
4. Постановка та розкриття проблемного 
питання 
5. Виконання навчальних завдань 
6. Доповіді з рефератами, есе та їх 
обговорення 
7. Тестування 
8. Контрольна робота на занятті 

0-2 
 

0-3 
 

0-2 
 

0-2 
0-4 

 
0-1 
0-1 

 
2. Самостійна та 
індивідуально-
консультативна 
робота 

Виконання та захист індивідуальних 
навчально-дослідних завдань: 
– написання наукового реферату, 
презентації, есе з визначеної проблеми; 
– пошук (підбір) та огляд літературних 
джерел за заданою проблематикою; 
– підготовка матеріалів власних 
досліджень до участі в науковій 
конференції; 
– участь у роботі правничого 
дискусійного клубу «Феміда»; 
– участь роботі наукового гуртка «Ін 
Юре»; 
– підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

 
 

0-10 
 

0-10 
 

0-15 
 

0-15 
 

0-15 
0-20 

3. Поточний 
модульний 
контроль 

Поточна модульна робота 0-6 

4. Підсумковий 
контроль 

Підсумковий модульний контроль 
(екзамен) 

 
0-40 
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Таблиця 11. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 
вивчення навчальної дисципліни  

«Юридична психологія» 
  

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Написання і захист наукового реферату 
з визначеної проблеми. 
2. Виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань 
підвищеної складності 

0-10 
 

0-15 

2. Науково-
дослідна 

1. Підготовка матеріалів власних 
досліджень до участі в науковій 
конференції. 
2. Участь у роботі студентського 
дискусійного клубу «Феміда» 
(підготовка доповіді, участь у дебатах, 
оформлення стіннівки). 
3. Участь у роботі наукового гуртка 
«Ін Юре» (підготовка та захист 
матеріалів наукового реферату на 
засіданні гуртка). 
4. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 
5. Оформлення сценарного плану 
дидактичної гри. 

 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
 

20 
 

20 

3. Інші   

Разом  * 

* Максимальна кількість додаткових балів – 30 
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Перелік питань для підготовки до поточного контролю  
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної 

психології 
1. Характеристика предмета, об’єкта та завдань психології 

правоохоронної діяльності.  
2. Методологічне підгрунтя “Юридичної психології” як навчальної 

дисципліни.  
3. Основні напрямки психологічного забезпечення правоохоронної 

діяльності: прокурора, державного обвинувача, слідчого, 
психологія юридичної праці. Сфери та межі їх науково-
практичного використання.  

4. Історія становлення “Юридичної психології” як навчальної 
дисципліни. 

5. Цілі та завдання “Юридичної психології”.  
6. Основні етапи становлення й розвитку юридичної психології: 

давня історія юридичної психології (IV ст. до н. є. – перша 
половина XIX ст.), становлення юридичної психології як 
самостійної науки (кінець XIX – початок XX ст.), розвиток 
юридичної психології у XX ст., сучасний стан юридичної 
психології. 

7. Сучасний стан і проблеми вітчизняної юридичної психології. 
8. Психологічна характеристика праці юриста.  
9. Психологічна структура діяльності юриста (потреби, мотиви, цілі, 

засоби, кінцевий результат).  
10. Професіограми професіональної діяльності юриста.  
11. Сторони професійної діяльності юриста: пізнавальна, 

комунікативна, конструктивна, організаційна, засвідчувальна, 
виховна.  

12. Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста.  
13. Особливості вирішення розумових задач у процесі розслідування і 

судового розгляду справ. 
14. Психологічні особливості прийняття рішень у юридичній 

діяльності.  
15. Психологічні особливості вирішення юристом організаційно-

управлінських питань.  
16. Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних 

органів.  
17. Роль емоційно-вольових якостей працівників правоохоронних 

органів.  
18. Характеристика основних типів емоційних станів працівників 

правоохоронних органів та їх вплив на ефективність вирішення 
професійних завдань.  

19. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних 
органів.  
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20. Стани психічної напруги.  
21. Психологічна характеристика темпераментів та їх прояв в 

професійній діяльності юриста. Характер. Риси характеру. Проб-
лема акцентуації характеру. Здібності людини як психічне явище. 

22. Поняття професійного спілкування.  
23. Психологія спілкування в діяльності правоохоронних органів.  
24. Види та засоби спілкування.  
25. Поняття психологічного впливу в правоохоронній діяльності. 

Принципи та механізми психологічного впливу.  
26. Особливості взаємодії  працівника з особами, що становлять 

професійний інтерес.  
27. Психологічні параметри аналізу ситуацій спілкування. 
28. Судова красномовність.  
29. Вимоги до зовнішнього вигляду юриста-правоохоронця.  
30. Особливості використання жестів та міміки у промові. Вольові 

зусилля обвинувача. 
31. Поняття конфлікту та його функції.  
32. Види та класифікація конфліктів. 
33. Характеристика стратегій поведінки в конфліктній ситуації.  
34. Конфлікти в діяльності правоохоронних органів.  
35. Профілактика і шляхи вирішення конфліктів.  
36. Керівництво конфліктами.  

 
Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної 

психології 
37. Психологічні особливості особистості злочинця.  
38. Вивчення особистості правопорушника та його мотиваційної 

сфери. 
39. Мотив як елемент психологічного механізму злочинного діяння.  
40. Співвідношення мотиву, цілі та результату при вчиненні злочину з 

необережності та умисно.  
41. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії.  
42. Психологічні аспекти стадій злочину. 
43. Юридико-психологічна характеристика групової злочинної 

діяльності.  
44. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань 

(груп), їхньої протиправної діяльності.  
45. Психологічне дослідження особистості потерпілого та його 

віктимної поведінки.  
46. Роль жертви у ґенезі злочину, її можливі міжособистісні зв’язки та 

стосунки зі злочинцем. 
47.  Віктимна поведінка як причина злочину. 
48. Шляхи подолання віктимності. 
49. Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології.  
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50. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх. Психологічна 
характеристика злочинних груп неповнолітніх. 

51. Змістовна специфіка пізнавальної, конструктивної, 
організаторської та комунікативної діяльності при розслідуванні 
злочинів.  

52. Основні напрямки і форми використання  психологічних  знань 
слідчій діяльності. 

53. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності. 
Психологічні особливості слідчої діяльності.  

54. Психологічна структура діяльності по розслідуванню злочинів. 
Компоненти слідчої ситуації. 

55. Психолого-правовий аналіз законодавчої регламентації взаємодії 
слідчого з органами дізнання в розслідуванні  злочинів.  

56. Слідчо-оперативна група та слідча група, як малі соціальні групи, 
психологічний контакт учасників.  

57. Керівництво слідчо - оперативною групою. 
58. Застосування різних форм психологічних знань у кримінально-

процесуальній діяльності.  
59. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності 

органів прокуратури.  
60. Процесуальна регламентація використання психологічного знання 

у формі консультації.  
61. Участь фахівця-психолога.  
62. Статус спеціаліста-психолога його ознаки.  
63. Консультації і пояснення спеціаліста з приводу спеціальних 

психологічних питань.  
64. Атестація.  
65. Професійний відбір на навчання та службу в правоохоронні 

органи.  
66. Наставництво.  
67. Психологічна адаптація до службової діяльності. Професійна 

деформація правоохоронців та юристів у цілому. 
68. Психологічні аспекти цивільного процесу.  
69. Позиції сторін у цивільному процесі та їх комунікативна 

активність.  
70. Психологія міжособистісної взаємодії у цивільному процесі. 

Психологія діяльності судді у цивільному судочинстві. 
71. Судово-психологічна експертиза:  об`єкт, компетенція, методи, 

межі.  
72. Напрями і види судово-психологічної експертизи.  
73. Психологічна характеристика здійснення окремих видів судово-

психологічних експертиз.  
74. Комплексні судово-психологічні експертизи. 
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75. Психологічна структура і різновиди експертно-криміналістичної 
діяльності.  

76. Вимоги експертно-криміналістичної діяльності до особистості. 
77. Основні групи чинників,  що впливають на протиправну 

поведінку. Історичні погляди на природу злочинності.  
78. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості 

(насильницька, корислива). 
79. Проблема антисоціальної поведінки неповнолітніх 

правопорушників.  
80. Основні чинники виникнення та розвитку злочинної 

спрямованості у неповнолітніх.  
81. Психологія засудженого злочинця, ув’язненого. 
82. Залучення спеціаліста-психолога із кримінально-виконавчою 

спеціалізацією до діяльності пенітенціарних установ.  
83. Основні форми та методи соціально-виховної роботи з 

засудженими (особливо це питання стосується з 
психосексуальною девіацією та суіцидальних проявів особистості 
засуджених як антисоціальних установок специфічного 
контингенту осіб).  

84. Типи засуджених: актив; пасив; засуджені із негативною.  
85. Специфічні емоційні стани. 
86. Процес корекції та ресоціалізації особистості засуджених. 
87. Психологічні особливості мікросередовища засуджених. 
88. Психологічні основи виховної функції судового процесу.  
89. Стан сильного душевного хвилювання: психологічний аналіз. 
90. Складення психологічного портрету злочинця. Психологічний 

аналіз злочинного діяння.  
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Розділ 9. Перелік питань для підготовки до підсумкового 
контролю  

1. Поняття та основні категорії психології 

2. Предмет, система та завдання юридичної психології 

3. Рання історія юридичної психології 
4. Розвиток юридичної психології у XX столітті 

5. Психологічна структура юридичної діяльності 
6. Психологічні особливості юридичної діяльності 

7. Сутність та структура особистості 
8. Психологія діяльності. Будова та різновиди діяльності 
9. Психічні пізнавальні процеси особистості: Відчуття та 

сприймання. 
10. Психічні пізнавальні процеси особистості: Пам'ять. Мислення  
11. Психічні пізнавальні процеси особистості: Уява. Увага. 

12. Роль емоційно-вольових якостей особистості в професійній 
діяльності 

13. Характеристика основних типів емоційних станів та їх вплив  на 
ефективність вирішення професійних завдань 

14. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників 
правоохоронних органів 

15. Специфіка соціально-психологічних явищ, їх відмінність від 
явищ індивідуально-психологічних 

16. Типологія соціальних груп. Колектив як вищий рівень розвитку 
групи     

17. Урахування психології груп і колективів у діяльності 
правоохоронних органів  

18. Поняття та основні ознаки спілкування. Функції, види і засоби 
спілкування 

19. Особливості сприймання і розуміння людини людиною 

20. Психологія соціального сприймання в діяльності працівників 
правоохоронних органів 

21. Поняття конфлікту та загальні характеристики його проявів 
22. Характеристика причин виникнення та основних стадій 

конфлікту 
23. Шляхи вирішення конфліктів та їх попередження 
24. Поняття і механізми психологічного впливу 

25. Методи психологічного впливу на об'єкти правоохоронної 
діяльності 

26. Характер і види екстремальних ситуацій.  
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27. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість 
працівника правоохоронних органів 

28. Організація та здійснення психологічної підготовки працівників 
правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах 

29. Поняття особистості правопорушника (злочинця) 

30. Психологічна характеристика процесу формування 
особистості злочинця  

31. Злочинна поведінка та механізми її формування 

32. Психологія потерпілого   

33. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика 

34. Структура особистості прокурора та слідчого: спрямованість, 
мотивація, професійний досвід, характер і темперамент. 

35. Професійно значущі якості слідчого. 

36. Професіограма і психограма слідчого. 

37. Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних 
органів. 

38. Характеристика основних типів емоційних станів працівників 
правоохоронних органів та їх вплив на ефективність вирішення 
професійних завдань. 

39. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних 
органів. 

40. Психологія спілкування в діяльності працівників правоохоронних 
органів.  

41. Види та засоби спілкування. 

42. Поняття психологічного впливу в правоохоронній діяльності.  

43. Принципи та механізми психологічного впливу. 

44. Психологічний контакт і довірчі відносини в правоохоронній 
діяльності. 

45. Особливості взаємодії  прокурорського працівника з особами, що 
становлять професійний інтерес. 

46. Поняття конфлікту та його функції.  

47. Види та класифікація конфліктів. 

48. Конфлікти в діяльності працівників правоохоронних органів.  

49. Профілактика і шляхи вирішення конфліктів. 

50. Психологічні особливості діяльності по розслідуванню 
кримінальних проваджень. 

51. Застосування різних форм психологічних знань у кримінально-
процесуальній діяльності. 

52. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної 
діяльності. Рольова поведінка. 
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53. Психологічна консультація та участь спеціаліста-психолога у 
правозастосовному процесі.  

54. Процесуальна регламентація використання психологічного знання 
у формі консультації.  

55. Участь фахівця-психолога у процесуальних діях. 

56. Участь психолога в огляді місця події по справах про вбивства, 
нанесення тілесних ушкоджень, зґвалтування . 

57. Змістовна специфіка пізнавальної, конструктивної, 
організаторської та комунікативної діяльності при розслідуванні 
злочинів. 

58. Загальні та специфічні психологічні чинники слідчої діяльності.  

59. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності. 

60. Психологічні особливості слідчої діяльності.  

61. Психологічна структура діяльності по розслідуванню злочинів.  

62. Компоненти слідчої ситуації. 

63. Вплив психологічних чинників на ефективність слідчої діяльності.  

64. Психологічні бар’єри та їх  нейтралізація. 

65. Психологічна характеристика огляду місця події та обшуку. 

66. Психологічна характеристика слідчого експерименту. 

67. Психологічна характеристика впізнання та виїмки. 

68. Психологічна характеристика освідування та ексгумації трупа. 

69. Психологічна характеристика допиту та очної ставки. 

70. Психолого-правовий аналіз взаємодії слідчого з органами дізнання 
в розслідуванні злочинів. 

71. Слідчо-оперативна група, як мала соціальна група, психологічний 
контакт учасників. 

72. Судово-психологічна експертиза:  об`єкт, компетенція, методи, 
межі. 

73. Напрями і види судово-психологічної експертизи.  

74. Психологічна характеристика здійснення окремих видів судово-
психологічних експертиз. 

75. Формування вмінь психологічного аналізу кримінальної ситуації, 
визначення необхідності проведення судово-психологічної 
експертизи та формулювання запитань для психолога-експерта. 

76. Використання спеціальних знань фахівця-психолога в 
кримінальному та цивільному судочинстві. 

77. Використання спеціальних знань фахівця-психолога в 
господарському та адміністративному судочинстві. 

78. Психологічна характеристика етапів формування злочинної 
поведінки особистості.  
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79. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості 
(насильницька, корислива). 

80. Проблема антисоціальної поведінки неповнолітніх 
правопорушників.  

81. Основні чинники виникнення та розвитку злочинної 
спрямованості у неповнолітніх. 

82. Професійна психологічна підготовка працівників правоохоронних 
органів. 

83. Комплексна ґрунтовна професійна підготовка юристів-
правознавців.  

84. Основні завдання професійно-психологічної підготовки 
працівників правоохоронних органів. 

85. Поняття професійно-психологічного відбору в правоохоронні 
органи України.  

86. Професійний відбір на навчання та службу в правоохоронні 
органи. 

87. Психосексуальні девіації розвитку як підґрунтя до вчинення 
статевих злочинів. 

88. Участь психолога у кадровій роботі правоохоронного відомства. 

89. Психологія судового процесу. 

90. Психореабілітаційні заходи у правоохоронній діяльності. 
 

  
 



Розділ 8. Навчально-методичне забезпечення навчальної 
дисципліни «Юридична психологія» 

для студентів напряму підготовки  
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

 
1. Навчальна програма. 
2. Робоча навчальна програма.  
3. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

навчальної дисципліни. 
4. Дистанційний курс. 
5. Збірник ситуаційних завдань (кейси). 
6. Ділові ігри. 
7. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх 

виконання для студентів заочної форми навчання 
8. Тести вхідного контролю знань студентів. 
9. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх 

оцінювання. 
10. Модульний контроль (поточні модульні роботи). 
11. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання. 
12. Питання для підготовки до ПМК (заліку). 
13. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 
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Розділ 10.  Рекомендована література 
Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. 
– № 30. – Ст. 141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв`язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу 
України» : чинне законодавство з 19 листопада 2012 року : (офіц. 
текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с. 

3. Закон України «Про прокуратуру» у редакції Закону № 1679-
VIIвід 14.10.2014 р. (ОФІЦ. ТЕКСТ).  К. : ПАЛИВОДА А.В., 
2014. 112 с. 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 
удосконалення діяльності прокуратури: Закон України від 
18.09.2012р. №5288-ІV // Офіційний вісник України. – 2012. – 
№ 73 – Ст. 2508. 

5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // 
Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 35. – Ст. 358.  

6. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 
08.02.1992 р. №2135-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 
22. – Ст. 303. 

7. Про Конституційний суд України : Закон України від 16.10.1996 р. 
№ 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 49. – Ст. 
272. 

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010№ 
2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42; 
№ 43; № 44-45. – Ст.529. 

9. Про запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 
року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст 
.404. 

10. Концепція реформування кримінальної юстиції : Затверджена 
Указом Президента України від 08.04.2008 р. №311/2008 // 
Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 12. – Ст.486. 

11. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних 
органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю : 
Указ Президента України від 12.02.2000 № 229/2000 // Офіційний 
вісник України. – 2000. – № 7. – Ст. 267. 

12. Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: 
Положення ГПУ, затверджене Наказом Генеральної прокуратури 
України від 17.08.2012 року «Про Єдиний реєстр досудових 
розслідувань» №69. 
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Основна література: 
13. Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності: Навч. посіб. / МВС 

України; УАВС. –  К., 1994. – 106 с. 
14. Бедь В.В. Юридична психологія: навчальний посібник. – 2-ге вид., 

перероб.і доп. / В.В. Бедь. – К.: МАУП, 2003. – 436 с. 
15. Бочелюк В.Й. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. /                                          

В.Й. Бочелюк – К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с. 
16. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник. – 3-е изд. – 

СПб: Издательство “ПИТЕР”, 2000. – 624 с. 
17. Козляковський П. А. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. - 

Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2012. - 431 с.  
18. Юридична психологія: Курс лекцій / уклад.: В.В. Кощинець, Л.Л. 

Радухівська, Н.О. Рибалка. - К.: Національна академія 
прокуратури України, 2014. - 232 с. 

19. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О.Є. Самойлов, М.С. Корольчук,. В.М. Корольчук,                               
С.М. Миронець, Г.М. Ржевський. – К. :  Нац. Торг.-екон.ун-т, 
2015. - 432 с. 

20. Коновалова В.О. Юридична психологія: підруч. / В.О. Коновалова,                       
В.Ю. Шепітько. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Х.: Право, 2008. – 
240 с.  

21. Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності: навч. посіб. /                  
В.Ю. Шепітько.  – Х.: Право, 2006.  – 160 с. 

22. Юридична психологія: Підручник  / За заг. ред. Л.І.Казміренко, 
Є.М.Моісеєва. – К. : КНТ, 2007. – 360с. 

23. Еникеев М.И. Основы юридической психологии: Учеб. / 
М.И.Еникеев. – М. : Изд-во НОРМА, 2009. – 448с. 

24. Казміренко Л.І. Юридична психологія.  Словник / Л.І.Казміренко. 
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студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 
підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 

/ І. В. Озерський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://10.0.0.176/ 

2. Юридична психологія : Дистанційний курс з дисципліни для 
студентів напрямів підготовки напрямів підготовки 
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=429 

3. Озерський І. В. Юридична психологія (підбір та підготовка 
фахівців-правоохоронців) : [наук. - практ посіб.] / І. В. Озерський – 
К.: Талком, 2014. – 182 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=429 
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