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ВСТУП
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.
Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни.
Дисципліна «Юридична психологія» має на меті озброїти студентів
університету системою загально-теоретичних та практичноорієнтованих знань, вмінь і навичок психологічного опосередкування
правоохоронної (юридичної) діяльності. Завдання вивчення
юридичної психології полягають в оволодінні сукупністю
теоретичних і науково-прикладних знань щодо його предмета, а
також розвитку вмінь і навичок психологічного опосередкування
правоохоронної, правозастосовчої (юридичної) діяльності. Студенти
повинні здобути узагальнені систематизовані знання щодо:
– теоретико-методологічних засад та принципів психології в
правоохоронних органах;
– категорійно-понятійного апарату дисципліни, її специфіку та
закономірності функціонування в сфері суспільно-правових
відносин та правової поведінки;
– психологічних особливостей особистості правоохоронця та
інших суб’єктів і учасників кримінального, цивільного та
господарського судочинства;
– закономірностей індивідуально- і соціально-психологічних
явищ у діяльності правоохоронних органів;
– методів і прийомів психологічного впливу на об’єкти
професійної діяльності;
– засобів та методів запобігання конфліктів у правоохоронній
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діяльності;
– закономірностей професійного спілкування, в т.ч. при
взаємодії з працівниками інших підрозділів та органів;
– психологічних аспектів проведення слідчих дій;
– підстав призначення та порядку проведення судовопсихологічної експертизи;
– управлінських аспектів правоохоронної діяльності;
– психологічних особливостей особистості в процесі спільної
діяльності
(слідчий
=
прокурор
=
оперативний
працівник=оперативний
працівник),
(слідчий
=
прокурор=криміналіст = адвокат), (прокурор = спеціалістпсихолог), (державний обвинувач = учасники судового
засідання).
Вивчення адміністративного права передбачає розвиток вмінь і
навичок щодо:
– складення психологічного портрету правопорушників з різною
антисуспільною спрямованістю особистості;
– соціально-психологічного визначення статусу окремих
учасників процесуальної взаємодії;
– використання
психологічних
чинників
ефективної
текстуальної та мовної побудови обвинувальної промови;
– аналізу (психодіагностики) психологічного стану об’єкта
професійного впливу, вибору адекватних особистості та
ситуації методів і прийомів;
– аналізу витоків конфлікту, їх профілактики і вирішення у
професійній діяльності;
– аналізу практичних ситуацій прокурорсько-слідчої, експертнокриміналістичної та управлінської діяльності, визначення їх
психологічних чинників;
– методики встановлення психологічного контакту, визначення і
усунення психологічних бар’єрів; вміннями розуміння
вербальних і невербальних чинників спілкування;
– особистого призначення та тлумачення судово-психологічних
експертиз, у тому числі - комплексної.
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
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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 впливають на її криміналізацію,
психологічні основи запобігання злочинам та ресоціалізацію
засуджених, структурний підхід до організації слідчої та судової
діяльності тощо.
Типова
програма
нормативної
навчальної
дисципліни
«Юридична психологія» обговорена та схвалена на засіданні Президії
Науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування
Міністерства освіти і науки України 22 квітня 2009 р. (протокол № 22).
Відповідно до цієї програми змістовий модуль навчальної дисципліни
«Юридична психологія»
включає питання теоретичних засад
юридичної психології, що акумулюють методи та прийоми означеної
галузі розкриваючи закономірності та ґенезу її розвитку в системі
новітніх юридичних знань. 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.
Для більш досконалого і поглибленого засвоєння навчального
матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з
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нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку
практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науковоприкладних знань студентам за напрямами підготовки 6.030401
«Правознавство»,
6.030401і
«Правознавство»
пропонується навчально-методичний посібник для самостійного
вивчення дисципліни «Юридична психологія» за кредитно-модульною
системою організації навчального процесу. Він містить програму і
тематичний план курсу, методичні рекомендації до кожної теми
(вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчальнопізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та
індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із
зазначенням проблемних питань курсу, питань для самостійного
опрацювання, ситуаційних задач, тем презентацій, рефератів; завдання
для самоконтролю знань; список рекомендованих джерел та
літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та
методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання
знань, перелік питань до проміжного (модульного) та підсумкового
контролю.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
Змістовий модуль 1.
ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Поняття, предмет та історія «юридичної психології»
як навчальної дисципліни та науки
Характеристика предмета, об’єкта та завдань психології
правоохоронної діяльності. Методологічне підгрунтя ―Юридичної
психології‖ як навчальної дисципліни. Основні напрямки
психологічного забезпечення правоохоронної діяльності: прокурора,
державного обвинувача, слідчого, психологія юридичної праці. Сфери
та межі їх науково-практичного використання. Історія становлення
―Юридичної психології‖ як навчальної дисципліни. Цілі та завдання
дисципліни. 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.
Зародження юридичної психології: погляди античних філософів
і мислителів Нового часу (Сократ, Платон, Аристотель, Монтеск’є) на
природу поведінки людини, її стосунків з державою. Зв’язок
правового світогляду з виникненням правової психології. Формування
кримінальної та судової психології у ХVІП-ХІХ ст. (Г. Гросс, А. Біне,
В. Штерн, М. Вертхеймер, Ч. Ломброзо). Соціологічні та психологічні
уявлення наприкінці XIX – на початку XX ст. про сутність злочинної
поведінки (Г. Тард, Е. Дюркгейм, М. Вебер, Л. Леві-Брюль, Р. Луваж,
Г. Тох, О. Абрахамсонта ін.).
Історія вітчизняної юридичної психології. 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). Вплив судових реформ 60-х років
XIX ст., демократизації суспільного життя на зміну психології
суспільної правосвідомості. Формування психологічної школи права
на початку XX ст. (Л. Петражицький). Розробка судово-психологічних
проблем (20-30-ті роки XX ст.). Криза юридичної психології.
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Відродження юридично-психологічної теорії та практики у 50-60-х
роках. Сучасний стан і проблеми вітчизняної юридичної психології.
Структура
особистості
правоохоронця:
спрямованість,
мотивація, професійний досвід, характер і темперамент. Професійно
значущі якості судді, адвоката, прокурора та слідчого. Професіограма
і психограма. Формування вмінь аналізу професійно значущих
якостей, визначення напрямів їх
удосконалення; формування
первісних навичок психодіагностики властивостей особистості.
Психологічна структура діяльності працівників правоохоронних
органів.
Тема 2. Психологічна характеристика юридичної діяльності
Психологічна характеристика праці юриста. Психологічна
структура діяльності юриста (потреби, мотиви, цілі, засоби, кінцевий
результат). Професіограми професіональної діяльності юриста.
Сторони професійної діяльності юриста: пізнавальна, комунікативна,
конструктивна, організаційна, засвідчувальна, виховна. Психологічні
особливості пізнавальної діяльності юриста. Особливості вирішення
розумових задач у процесі розслідування і судового розгляду справ.
Психологічні особливості прийняття рішень у юридичній
діяльності.
Психологічні
особливості
вирішення
юристом
організаційно-управлінських питань. Формування особистості
правознавця у вищому закладі освіти. Професійна деформація та
шляхи її подолання. Психологічні аспекти підвищення ефективності
праці юристів.
Тема 3. Емоційно-вольова сфера особистості працівників
правоохоронних органів
Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних
органів. Роль емоційно-вольових якостей працівників правоохоронних
органів. Характеристика основних типів емоційних станів працівників
правоохоронних органів та їх вплив на ефективність вирішення
професійних завдань. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників
правоохоронних органів. Стани психічної напруги. Адаптаційний
синдром. Стрес і стадії його розвитку. Фрустрація, її зв’язок з
агресивною поведінкою, насильницькими злочинами проти особи,
скоєнням самогубств.
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Афект та його діагностичні ознаки. Встановлення афекту в осіб,
які скоїли насильницькі злочини. Ознаки симуляції афекту та способи
його виявлення. Страждання, їх зв’язок з іншими емоційними та
психічними станами. Значення страждань при визначенні моральної
шкоди потерпілому. Формування вмінь аналізу психологічного стану
об’єкта впливу та вибору адекватних ситуації методів і прийомів.
Тема 4. Психологічна характеристика особистості юриста
Поняття особистості у психології та правовій науці. Індивід,
особистість, суб’єкт юрисдикційної діяльності. Психологічна структура
особистості юриста. Психічні властивості особистості юриста.
Темперамент. Психологічна характеристика темпераментів та їх прояв в
професійній діяльності юриста. Характер. Риси характеру. Проблема
акцентуації характеру. Здібності людини як психічне явище.
Спрямованість, правосвідомість, мотиваційна сфера у структурі
особистості суб’єктів юрисдикційної діяльності. Проблема вивчення
особистості у професійній діяльності юриста.
Тема 5. Особливості комунікативної діяльності працівників
правоохоронних органів
Поняття професійного спілкування. Психологія спілкування в
діяльності правоохоронних органів. Види та засоби спілкування.
Поняття психологічного впливу в правоохоронній діяльності.
Принципи та механізми психологічного впливу. Етапи професійного
спілкування. Психологічний контакт і довірчі відносини в
правоохоронній діяльності. Особливості взаємодії працівника з
особами, що становлять професійний інтерес. Психологічні параметри
аналізу ситуацій спілкування. Особливості взаємодії працівника з
процесуальними особами. Конфліктне спілкування. Рольова
поведінка слідчого. Техніка довірчого спілкування. Цільові програми
спілкування та їх конструювання.
Формування вмінь встановлення психологічного контакту,
визначення і усунення бар’єрів спілкування, розуміння вербальних та
невербальних чинників спілкування; формування вмінь здійснення
психологічного впливу на об’єкти професійної діяльності. Етапи та
методи психологічного впливу.
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Психологічний аналіз дій прокурора у підтриманні державного
звинувачення. Ефективність засобів усного мовлення. Зміст і форма
обвинувальної промови прокурора. Вільне володіння мовою, її
виразність, логічність і точність.
Судова красномовність. Переконливі, результативні (в плані
впливу) судові промови. Елементи, що підлягають переконанню. Дві
позиції переконання. Логічна аргументація. Етапи підготовки до
обвинувальної промови. Вимоги до зовнішнього вигляду прокурора.
Психічний вплив на учасників судового. Тон обвинувальної промови,
логічний наголос. Особливості використання жестів та міміки у
промові. Вольові зусилля обвинувача.
Тема 6. Психологічні засади
працівників правоохоронних органів

конфлікту

в

діяльності

Поняття конфлікту та його функції. Види та класифікація
конфліктів. Основні ознаки конфліктів. Причини і динаміка
конфліктів. Характеристика стратегій поведінки в конфліктній
ситуації. Конфлікти в діяльності правоохоронних органів.
Профілактика і шляхи вирішення конфліктів. Керівництво
конфліктами. Вирішення конфліктів. Використання конфліктної
ситуації в діяльності правоохоронних органах. Конфлікт в
управлінській діяльності. Формування вмінь аналізу витоків
конфліктів, їх профілактики і вирішення у професійній діяльності.
Конфлікт в судовому засіданні. Конфлікт в колективі.
Змістовий модуль 2.
ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 7. Психологія особистості правопорушника
Предмет та завдання кримінальної психології. Психологічні
особливості особистості злочинця. Підходи до класифікації
особистості злочинця. Взаємодія об’єктивних і суб’єктивних факторів
у формуванні особистості правопорушника. Психологічні особливості
вивчення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину.
Вивчення особистості правопорушника, його мотиваційної
сфери на досудовому слідстві та розгляді справи у суді. Усвідомлення
порушення норм. Психологія провини. Соціалізація особистості.
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Соціальна деградація. Характеристика мотиваційної сфери суб’єкта
злочинної діяльності. Мотив як елемент психологічного механізму
злочинного діяння. Співвідношення мотиву, цілі та результату при
вчиненні злочину з необережності та умисно. Психологічні наслідки
злочину.
Тема 8. Психологія злочину як
діяльності

результат злочинної

Психологія злочинної діяльності. Структурно-психологічний
аналіз злочинної дії. Психологічні аспекти стадій злочину.
Особливості вольових та емоційних процесів при підготовці й скоєнні
злочинів. Юридико-психологічна характеристика групової злочинної
діяльності. Психолого-правова оцінка організованих злочинних
формувань (груп), їхньої протиправної діяльності. Типи злочинних
формувань. Структура злочинних формувань. Психологічні методи
боротьби з груповою злочинністю.
Тема 9. Психологія потерпілого
Психологія потерпілого. Психологічне дослідження особистості
потерпілого та його віктимної поведінки. Роль жертви у ґенезі
злочину, її можливі міжособистісні зв’язки та стосунки зі злочинцем.
Психологічний аналіз показів потерпілого. Віктимна поведінка як
причина злочину. Шляхи подолання віктимності.
Тема 10.
правопорушень

Психологія

неповнолітніх

як

суб’єктів

Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології. Підліток і
злочин. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього
правопорушника. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх.
Психологічна характеристика злочинних груп неповнолітніх.
Тема 11. Психологія слідчо-судової діяльності. Слідчопроцесуальні дії
Змістовна
специфіка
пізнавальної,
конструктивної,
організаторської та комунікативної діяльності при розслідуванні
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злочинів. Основні напрямки і форми використання психологічних
знань слідчій діяльності. Загальні та специфічні психологічні чинники
слідчої діяльності. Функціонально-психологічний аналіз слідчої
діяльності. Психологічні особливості слідчої діяльності. Психологічна
структура діяльності по розслідуванню злочинів. Компоненти слідчої
ситуації. Особливості вирішення пізнавальних завдань. Проблемна
ситуація, гіпотеза, версія. Вплив психологічних чинників на
ефективність слідчої діяльності. Психологічні бар’єри та їх
нейтралізація.
Типологія слідчих. Психологічні закономірності
слідчої діяльності. Вимоги слідчої діяльності до особистості.
Організаційно-психологічна
структура
слідчої
діяльності.
Психологічна характеристика окремих слідчих дій. Взаємодія слідчого
з органом дізнання: поняття, завдання, сутність. Психолого - правовий
аналіз законодавчої регламентації взаємодії слідчого з органами
дізнання в розслідуванні злочинів. Основні етапи роботи розкриття і
розслідування злочинів на стадії досудового слідства та дізнання.
Головні завдання взаємодії. Психолого - правовий аналіз законодавчої
регламентації взаємодії слідчого з органами дізнання в розслідуванні
злочинів. Процесуальні форми взаємодії слідчого з органом дізнання.
Не процесуальні форми взаємодії слідчого з органом дізнання.
Діяльність слідчо - оперативної групи ії створення і функціонування.
Слідчо - оперативна група та слідча група, як малі соціальні
групи, психологічний контакт учасників. Керівництво слідчо оперативною групою. Загальні чинники безрезультативного
розслідування
кримінальних
проваджень.
Психологічне
супроводження розслідування.
Формування вмінь аналізу психологічних особливостей слідчих
дій, оволодіння навичками психологічного підходу до окремих
слідчих дій під час розслідування. Формування вмінь психологічного
аналізу практичних ситуацій слідчої діяльності,
визначення
психологічних чинників, що впливають на її ефективність.
Тема
12.
Використання
юрисдикційній діяльності

психологічних

знань

в

Психологічні особливості діяльності по розслідуванню
кримінальних справ. Застосування різних форм психологічних знань у
кримінально-процесуальній діяльності. Психологічне забезпечення
кримінально-процесуальної діяльності органів прокуратури. Рольова
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поведінка. Психологічна консультація. Процесуальна регламентація
використання психологічного знання у формі консультації. Участь
фахівця-психолога. Статус спеціаліста-психолога його ознаки.
Консультації і пояснення спеціаліста з приводу спеціальних
психологічних питань.
Участь психолога в огляді місця події по справах про
вбивства, нанесення
тілесних
ушкоджень, зґвалтування,
посягання на суспільну та індивідуальну власність громадян, а
також при захопленні заручників. Психологічний процес
упізнавання та його моменти: формуючий; упізнавальний,
репродуктивний. Два механізми упізнавання: симультанний
(синтетичний) та сукцесивний (аналітичний). Психологічне
забезпечення кримінально-процесуальної діяльності. Прикладне
використання психологічних знань для підвищення ефективності
кримінально-процесуальної
діяльності
прокурорсько-слідчих
працівників.
Тема 13. Професійно-психологічний відбір та підготовка
фахівців-правоохоронців
Поняття професійно-психологічного відбору. Атестація.
Професійний відбір на навчання та службу в правоохоронні органи.
Наставництво. Психологічна адаптація до службової діяльності.
Професійна деформація правоохоронців та юристів у цілому.
Тема
14. Психологічні
основи
регулювання та цивільного судочинства

цивільно-правового

Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції.
Цивільно-правове регулювання як фактор організації суспільних
відносин. Цивільне право та формування цілісно-правових стосунків
громадян. Психологічна характеристика цивільно-правового договору.
Психологічні аспекти цивільного процесу. Позиції сторін у
цивільному процесі та їх комунікативна активність. Психологічні
аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду.
Психологічні аспекти організації судового засідання і судового
ритуалу.
Психологія міжособистісної взаємодії у цивільному процесі.
Психологія діяльності судді у цивільному судочинстві. Психологічні
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аспекти діяльності адвоката в цивільному судочинстві. Психологія
судової промови у цивільному судочинстві. Психологічні аспекти
пізнання судом обставин справи та винесення судових рішень.
Проблема справедливості судових рішень.
Психологічні особливості діяльності господарського суду.
Психологічні передумови успішності проведення переговорів при
вирішенні суперечки в господарському суді.
Тема 15. Судово-психологічна експертиза
Судово-психологічна експертиза: об`єкт, компетенція, методи,
межі. Напрями і види судово-психологічної експертизи. Психологічна
характеристика здійснення окремих видів судово-психологічних
експертиз. Комплексні судово-психологічні експертизи. Формування
вмінь психологічного аналізу кримінальної ситуації, визначення
необхідності проведення судово-психологічної експертизи та
формулювання запитань для психолога-експерта.
Основні напрямки і форми використання психологічних знань
в експертно-криміналістичній діяльності. Психологічна структура і
різновиди експертно-криміналістичної діяльності.
Загальні та специфічні психологічні чинники експертнокриміналістичної діяльності, її психологічні закономірності. Вимоги
експертно-криміналістичної діяльності до особистості. Використання
спеціальних знань фахівця-психолога в кримінальному та цивільному
судочинстві. Формування вмінь психологічного аналізу практичних
ситуацій експертно-криміналістичної діяльності,
визначення
психологічних чинників, що впливають на її ефективність.
Тема 16. Психологія злочинної діяльності
Поняття особистості правопорушника. Основні групи чинників,
що впливають на протиправну поведінку. Історичні погляди на
природу
злочинності.
Психологічна
характеристика
етапів
формування злочинної поведінки особистості. Особливості
формування різновидів злочинної спрямованості (насильницька,
корислива).
Проблема
антисоціальної
поведінки
неповнолітніх
правопорушників. Основні чинники виникнення та розвитку
злочинної спрямованості у неповнолітніх. Механізми формування
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злочинної поведінки неповнолітніх. Кримінальна субкультура та
делінквентна поведінка.
Психологічна характеристика злочинної групи. Сутність та
психологічні особливості різновидів злочинних груп. Злочинні групи
та організована злочинність. Урахування психологічних чинників у
боротьбі з груповою злочиністю.
Тема 17. Пенітенціарна психологія
Психологія засудженого злочинця, ув’язненого. Опитування, як
одна із форм виявлення порушень законності, та форма
комунікативної діяльності прокурора. Специфіка спілкування із
засудженими. Залучення спеціаліста-психолога із кримінальновиконавчою спеціалізацією до діяльності пенітенціарних установ. 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).
Психологічна характеристика особистості засуджених. Типи
засуджених: актив; пасив; засуджені із негативною. Специфічні
емоційні стани. Динаміка особистості в умовах позбавлення волі.
Процес корекції та ресоціалізації особистості засуджених.
Психологічні особливості мікросередовища засуджених.
Тема 18. Психологія судового процесу
Психологічна структура судової діяльності. Загальна структура
пізнавальної діяльності судді. Психолого-правова характеристика
процесу пізнання, встановлення істини у судовому засіданні.
Побудова версій в процесі судового розгляду справ. Конструктивна
діяльність судді. Психологічні особливості перевірки фактів, оцінки
доказів, встановлення істини суддівським складом. Комунікативна
підструктура в діяльності суддів при розгляді кримінальних та
цивільних справ. Психологічні особливості судового допиту.
Професійне мовлення
судді, вимоги до нього. Фактори, що
впливають на комунікативну поведінку учасників процесу в суді.
Психологічні засоби впливу на підсудного.
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Психологія судових дебатів. Психологічні основи виховної
функції судового процесу. Формування переконання й винесення
вироку суддею. Суспільна значимість судових рішень. Психологічні
особливості прийняття рішення суддею. Ефект психологічної
установки та його роль у процесі прийняття судових рішень. Виховне
значення вироку.
Тема 19. Психологічні особливості розслідування
насильницьких злочинів
Вчинення вбивств. Стан сильного душевного хвилювання.
Психологія вбивць. Складення психологічного портрету злочинця.
Психологічний аналіз злочинного діяння. Психологія статевого
маніяка. Садизм. Девіантна поведінка. Версифікація. Призначення
судово-психологічних експертиз (коплексних експертиз). Втягнення
неповнолітніх у злочинну діяльність. Генетичне та соціальне у
формуванні злочинної поведінки. Особливості огляду місця події за
фактами вчинення злочинів на статевому підгрунті. Залучення
фахівця-психолога у слідчу та слідчо-оперативну групу.
Тема 20. Психологічна характеристика особистості слідчого,
прокурора та судді
Структура особистості слідчого, прокурора та судді.
Психологічна типологія слідчих, слідчих суддів, прокурорів та суддів.
Пізнавальна та конструктивна діяльність слідчого, прокурора та судді.
Особливості мислення та уяви слідчого, прокурора та судді. Роль уяви
в побудові слідчих та судових версій. Професійна інтуїція та логічні
процеси. Психологія оцінювання доказів слідчим, прокурором та
суддею. Взаємодія внутрішнього переконання та правосвідомості
слідчого, прокурора та судді.
Психологічні особливості діяльності слідчого судді. Вплив
правосвідомості на внутрішнє переконання слідчого судді.
Використання інноваційних технологій при проведенні слідчосудових дій та їх психологічний вплив на мислення слідчого,
прокурора та судді.
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Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом
навчального часу за видами занять
Таблиця 1. Тематичний план навчальної дисципліни «Юридична
психологія» для студентів денної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

індивідуальноконсультативн
а робота

самостійна
робота

практичні
заняття

семінарські
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

разом

№
п/п

лекції

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторн
заняття
а робота

2
4
5
6
7
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології
Поняття, предмет та історія «юридичної
психології» як навчальної дисципліни 6 2
2
–
2
та науки
Психологічна
характеристика
6 2
2
–
2
юридичної діяльності
Емоційно-вольова сфера особистості
6 2
2
–
2
працівників правоохоронних органів
Психологічна
характеристика
6 2
–
–
4
особистості юриста
Особливості комунікативної діяльності
6 2
2
–
2
працівників правоохоронних органів
Психологічні засади конфлікту в
діяльності працівників правоохоронних
6 2
2
–
2
органів
Модульна контрольна робота (МКР)
№1

–

Разом

36

8
–
–
–
–
–
–

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології
7.
8.

Психологія особистості
правопорушника
Психологія злочину як
злочинної діяльності

6

2

2

–

2

–

6

2

2

–

2

–

результат

18

1

4

5

6

7

8

4

2

–

–

2

–

6

2

2

–

2

–

6

2

2

–

2

–

6

2

2

–

2

–

6

2

2

–

2

–

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

–

4

2

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

36

–

9.

2
Психологія потерпілого

Психологія неповнолітніх як суб’єктів
правопорушень
Психологія слідчо-судової діяльності.
11.
Слідчо-процесуальні дії
10.

12.

Використання психологічних знань в
юрисдикційній діяльності

Професійно-психологічний відбір та
підготовка фахівців-правоохоронців
Психологічні
основи
цивільно14. правового регулювання та цивільного
судочинства
13.

19.
20.

Психологічні
особливості
розслідування насильницьких злочинів
Психологічна
характеристика
особистості слідчого, прокурора та
судді
Модульна контрольна робота (МКР)
№2
Разом
Разом:

–
72
108 38

19

34

–

Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Юридична
психологія» для студентів денної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство» (набір 2015-го року)

1
1.
2.

4.
5.

Особливості комунікативної діяльності
працівників правоохоронних органів

6.

індивідуальноконсультативн
а робота

самостійна
робота

2
4
5
6
7
8
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології
Поняття, предмет та історія «юридичної
психології» як навчальної дисципліни 9
2
2
–
5
–
та науки
Психологічна
характеристика
юридичної діяльності
6
–
2
–
4
–
Емоційно-вольова сфера особистості
працівників правоохоронних органів
Психологічна
характеристика
особистості юриста

3.

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

разом

№
п/п

лекції

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторн
заняття
а робота

Психологічні засади конфлікту в
діяльності працівників правоохоронних
органів
Модульна контрольна робота (МКР)
№1
Разом

8

2

2

–

4

–

6

–

2

–

4

–

8

2

2

–

4

–

8

2

2

–

4

–

–
45

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології
7.

Психологія особистості
правопорушника

8.

Психологія злочину як
злочинної діяльності

1

4

–

2

–

2

–

4

–

2

–

2

–

4

5

6

7

8

результат

2
20

4

–

–

–

4

–

4

–

2

–

2

–

8

2

2

–

4

–

8

2

2

–

4

–

6

2

2

–

2

–

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

–

6

2

–

–

4

–

3

–

–

–

3

–

66

–

9.

Психологія потерпілого

Психологія неповнолітніх як суб’єктів
правопорушень
Психологія слідчо-судової діяльності.
11.
Слідчо-процесуальні дії
10.

12.

Використання психологічних знань в
юрисдикційній діяльності

Професійно-психологічний відбір та
підготовка фахівців-правоохоронців
Психологічні
основи
цивільно14. правового регулювання та цивільного
судочинства
13.

19.
20.

Психологічні
особливості
розслідування насильницьких злочинів
Психологічна
характеристика
особистості слідчого, прокурора та
судді
Модульна контрольна робота (МКР)
№2

–

Разом

75

Разом:

120

21

20

34

–

Таблиця 3.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Юридична
психологія» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401
«Правознавство», 6.030401і «Правознавство»

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

індивідуальноконсультативн
а робота

самостійна
робота

практичні
заняття

семінарські
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/п

разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

2
4
5
6
7
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології
Поняття, предмет та історія
«юридичної
психології»
як 6
2
–
–
4
навчальної дисципліни та науки
Психологічна
характеристика
4
–
–
–
4
юридичної діяльності
Емоційно-вольова
сфера
особистості
працівників 8
–
2
–
6
правоохоронних органів
Психологічна
характеристика
4
–
–
–
4
особистості юриста
Особливості комунікативної
діяльності працівників
6
–
2
–
4
правоохоронних органів
Психологічні засади конфлікту в
діяльності
працівників 8
2
–
–
6
правоохоронних органів
Модульна
контрольна
робота
(МКР) № 1
–

8
–
–
–
–
–
–

7.

Разом
36
Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології
Психологія особистості
правопорушника
4
–
–
4

–

8.

Психологія злочину як результат
злочинної діяльності

–

6

22

–

–

–

6

1

4

5

6

7

8

6

–

–

–

6

–

4

–

–

–

4

–

6

–

–

–

6

–

10

2

2

–

6

–

6

–

–

–

6

–

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

–

Психологічні
19. розслідування
злочинів

4

–

2

–

2

–

4

–

–

–

4

–

72
–

92

–

9.

2
Психологія потерпілого

Психологія
неповнолітніх
як
суб’єктів правопорушень
Психологія
слідчо-судової
11. діяльності.
Слідчо-процесуальні
дії
10.

12.

Використання
психологічних
знань в юрисдикційній діяльності

Професійно-психологічний відбір
13. та
підготовка
фахівцівправоохоронців
Психологічні основи цивільно14. правового
регулювання
та
цивільного судочинства

особливості
насильницьких

Психологічна характеристика
20. особистості слідчого, прокурора та
судді
Модульна контрольна робота
(МКР) № 2
Разом
Разом:

–

108

23

8

8

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

8.

індивідуальноконсультативн
а робота

самостійна
робота

практичні
заняття

2
4
5
6
7
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології
Поняття, предмет та історія
«юридичної
психології»
як 4
2
–
–
6
навчальної дисципліни та науки
Психологічна
характеристика
6
–
–
–
6
юридичної діяльності
Емоційно-вольова
сфера
особистості
працівників 8
–
2
–
6
правоохоронних органів
Психологічна
характеристика
4
–
–
–
4
особистості юриста
Особливості комунікативної
діяльності працівників
6
–
–
–
6
правоохоронних органів
Психологічні засади конфлікту в
діяльності
працівників
правоохоронних органів
Модульна
контрольна
робота
(МКР) № 1

8

–

–

2

6

8
–
–
–
–
–

–

–

Разом

7.

семінарські
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/п

разом

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»
Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота
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Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології
Психологія особистості
4
–
–
–
4
правопорушника
Психологія злочину як результат
злочинної діяльності
6
–
–
–
6
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–
–

1

4

5

6

7

8

6

–

–

–

6

–

4

–

–

–

4

–

8

–

2

–

6

–

8

2

–

–

6

–

6

–

–

–

6

–

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

–

Психологічні
19. розслідування
злочинів

6

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

98

–

9.

2
Психологія потерпілого

Психологія
неповнолітніх
як
суб’єктів правопорушень
Психологія
слідчо-судової
11. діяльності.
Слідчо-процесуальні
дії
10.

12.

Використання
психологічних
знань в юрисдикційній діяльності

Професійно-психологічний відбір
13. та
підготовка
фахівцівправоохоронців
Психологічні основи цивільно14. правового
регулювання
та
цивільного судочинства

особливості
насильницьких

Психологічна характеристика
20. особистості слідчого, прокурора та
судді
Модульна контрольна робота
(МКР) № 2
Разом
Разом:

–
72
108
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4

6

–

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Поняття, предмет та історія «юридичної психології» як
навчальної дисципліни та науки
Ця тема є вступною до вивчення навчальної дисципліни
«Юридична психологія». Юридична психологія – самостійна галузь
знання, що знаходиться на межi психологiї та юриспруденції. Вона
вивчає психологічні явища, пов’язані з правом, його виникненням і
застосуванням у цілісній системі ―людина – суспільство – право‖. В
центрі її уваги – психологічні аспекти свідомості, особистості та
поведінки у сфері права, оскільки саме право – результат людської
діяльності, звернений, передусім, до особистості. Особистість –
безпосередній учасник реально існуючих суспільних відносин
(економічних, виробничих, службових тощо); вона стає стороною
правових відносин у всій їх багатоманітності (кримінальних,
цивільних та ін.) у зв’язку чи з приводу фактів, що набувають
конкретного юридичного значення.
Інтеграція між юриспруденцією та психологією вiдбувається на
трьох рівнях: 1) безпосереднє застосування психологiчних знань
фахівцями-психологами
(експертами,
спеціалістами
або
консультантами) в кримінальному, цивільному, адміністративному
процесi або на стадії виконання покарання чи реалізації iнших заходів
правового впливу; 2) використання психологічних знань фахівцямиюристами (в оперативно-розшуковій та процесуальній дiяльностi,
перевихованні правопорушників і ресоціалізації засуджених тощо); 3)
синтез психологiчних та юридичних знань у новій галузі знання –
юридичній психології (уточнення та удосконалення юридичних
понять та інститутів, зокрема, вина, осудність, мотив, мета тощо).
Юридична психологія є наукою водночас i психологічною, i
юридичною, а її виникнення стимулює розвиток i вдосконалення як
психологічного, так i юридичного знання.
Отже, юридична психологія — науково-практична дисципліна,
що вивчає факти, закономірності і механізми людської психiки у сфері
правових відносин і правової поведiнки та розробляє рекомендації
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щодо підвищення ефективності правотворчої, правоохоронної і
правозастосовної діяльності.
Виходячи з двоєдиного характеру юридичної психологiї, вона
включається в систему як психологiчних, так i юридичних наук
водночас. Цілісна побудова психологiчної науки та безперервний її
розвиток із подальшим утворенням нових галузей призводить і до
розвитку юридичної психологiї. При цьому зв’язки юридичної
психологiї з певними галузями є досить чіткими, з iншими – тiльки
окреслюються. Загалом можна вважати, що юридична психологія як
елемент цілісної системи психологiчної науки більшою або меншою
мiрою пов’язана та взаємодіє з усіма її елементами.
Об’єктом юридичної психологiї є особистiсть як свідомий
індивід, що має певний соціальний статус і виконує конкретні
соцiальнi функції в системі ―людина – суспільство – право‖. Предмет
юридичної психологiї – психологічні особливості правового
опосередкування поведінки особистостi (групи) у сфері правової
дійсності. Основні категорії юридичної психології є похідними від
категорій психологічної науки: свідомість, особистість, діяльність.
В історичній ретроспективі можна виділити такi основні етапи
розвитку юридичної психологiї: I – описовий (з давнини до початку
XIX ст.); II – порівняльно-аналітичний (XIX ст.); III – природничонауковий (з початку XX ст. до теперішнього часу). Юридична
психологія в Україні сьогодні представлена такими основними
напрямами:
1) кримінальна психологія – психологічні закономірності
формування антисуспільної спрямованості особистості, мотивів
вчинення злочинiв, особливості виникнення i динамiки протиправних
установок поведінки; психологія формування та розвитку злочинних
груп (натовпу) тощо;
2) психологія процесуальної (слідчої, судової, адвокатської та
ін.) і непроцесуальної (оперативно-розшукової, управлінської та ін.)
діяльності – психологічні засади розкриття і розслідування злочинів;
3) пенітенціарна психологія – психологічні закономірності
динаміки особистості у процесі відбування покарання, у тому числі –
у місцях позбавлення волі, особливості формування і функціонування
мікрогруп засуджених;
4) правова психологія – психологічні аспекти правотворчості і
змісту права, загальної і спеціальної превенції закону, його впливу на
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формування правосвідомості (суспільної та індивідуальної) та
суб’єктів правовідносин;
5) психологія юридичної праці – психологічні аспекти
професійного психологічного відбору, психологічного супроводження
оперативно-службових заходів, психологічної підготовки фахівців для
здійснення юридичної діяльності;
6) судово-психологічна експертиза та інші форми використання
спеціальних психологічних знань в юрисдикційному процесі
(кримінальному, цивільному, адміністративному).
Зазначені напрями юридичної психології пов’язані між собою
спільністю психологічного змісту соціально-правових реалій, що
становлять інтегровану схему. Будь-який інший підхід або вступає у
протиріччя з самим собою, приписуючи юридичній психології
напрями, не сумісні з правом, або ж характеризується недостатнім
рівнем розгляду її юридичних аспектів.
Методологічними засадами юридичної психології як системи є
наступні базисні елементи: 1) принципи – загальнонаукові
(фундаментальні), що визначають відправні положення у сфері
людинознавства в цілому, та принципи психології; 2) методи, що
використовуються для вирішення завдань юридичної психології.
Загальнонаукові принципи можна визначити як сукупність відправних
позицій – єдність діалектики, логіки і теорії пізнання, об’єктивності,
історизму, гуманізму та ін. Зазначені принципи створюють
передумови до використання загальнонаукових методів: системного,
структурно-функціонального, логічного тощо.
Основними принципами психології визначено: 1) принцип
розвитку – безупинних кількісних та якісних змін психічних явищ; 2)
принцип детермінізму (причинної обумовленості) – залежності
розвитку психіки від способу життя (подій, життєвих ситуацій)
людини; 3) принцип єдності свідомості і діяльності – свідомість є
внутрішнім змістом діяльності, а діяльність її зовнішнім
відображенням. Методи юридичної психологiї можна поділити на дві
основні групи: 1) методи наукового дослідження; 2) методи
психологічного впливу на особистiсть.
За допомогою методів наукового дослідження вивчаються
психологічні факти, закономірності та механізми відносин у сфері
права, розробляються науково обгрунтовані рекомендації для
оптимізації професійної дiяльностi. До них належать, зокрема,
психодіагностичні
методики
встановлення
психологiчних
28

характеристик особистостi правопорушника, визначення рiвня
розвитку професійно важливих якостей працівників та ін.
Основними методами наукового дослідження в юридичній
психології є спостереження, експеримент, вивчення продуктів
(результатiв) дiяльностi, тестування (анкетування) та експертне
оцінювання. В контексті професійного спілкування ці методи
реалізуються, зокрема, працівниками правоохоронних органів у
протидії злочинності: для розкриття i розслідування злочинiв,
встановлення їх причин, ресоцiалiзацiї засуджених, адаптації їх до
відповідного соцiального середовища, а також для формування і
розвитку необхідних професiйно важливих властивостей і якостей
фахівців. У найбільш загальному вигляді методи психологічного
впливу поділяються залежно від структурних складових психіки, на
яку вони спрямовані: вплив на інтелектуальну, емоційну та вольову
сфери.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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.
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4. Історія становлення
дисципліни.

―Юридичної

психології‖

як

навчальної

Питання для самостійного опрацювання
1. Опрацюйте основну літературу з навчальної теми.
2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять.
3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем.
4. Історія вітчизняної юридичної психології.
5. 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).
6. Вплив судових реформ 60-х років XIX ст., демократизації суспільного
життя на зміну психології суспільної правосвідомості.
7. Структура особистості правоохоронця: спрямованість, мотивація,
професійний досвід, характер і темперамент.
Глосарій основних термінів та понять (далі Глосарій): юридична
психологія, структура особистості, темперамент, мотивація, характер.
Підготуйте реферат з теми:
1. Зв’язок сучасної юридичної психології з галузями права.
2. Особливості сучасного стану вітчизняної юридичної психології.
3. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста.
4. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими
злочинами проти особи, скоєнням самогубств.
5. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста.
6. Професійна деформація юриста та шляхи її подолання.
7. Юридична психологія в системі наукових знань.
8. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології.
9. Загально психологічні основи юридичної психології.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
Дати відповідь на контрольні питання.
1. Що є предметом психології?
2. Коли виникла психологія як наука?
3. Які періоди й етапи виділяють в історії психології?
4. Охарактеризувати філософський етап в історії психології.
5. Що таке наукова психологія?
6. У чому сутність психоаналізу? Хто був його засновником?
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7. Що таке гештальтпсихологія?
8. У чому полягає відмінність між біхевіоризмом і
гештальтпсихологією?
9. Що є спільного у поглядах представників гуманістичної психології і
діяльнісного підходу?
10. Навіщо студенту оволодівати науковими психологічними
знаннями?
11. Чим методи психології відрізняються від методів інших наук?
12. Які галузі психологічної науки найбільш пов’язані з Вашою
майбутньою професією?
13. Які методи дослідження застосовуються в сучасній психології?
14. У чому полягає сутність методу тестів?
15. Який етап у розвитку психології можна вважати суто науковим?
16. Визначити сутність понять ―методологія‖, ―метод‖ та ―методика‖ і
взаємозв’язки між ними.
17. Чому потрібне системне вивчення психіки?
Скласти термінологічний диктант до теми.
Розв’язати тести:
1. Зазначте яке з наведених визначень найточніше розкриває
предмет юридичної психології:
а) науково-практична дисципліна, що вивчає психологічні
закономірності в системі ―людина — право‖, виробляє рекомендації,
спрямовані на підвищення ефективності цієї системи;
б) наука, що розробляє рекомендації з практичної діяльності юристів;
в) наука, що допомагає розв’язувати юридичні конфлікти.
2. Об’єкт юридичної психології — це:
а) людина, групи людей як носії психіки в контексті права;
б) психічні особливості юристів;
в) психологічний зміст юридичних конфліктів;
г) психологія учасників судового процесу.
3. Завданням юридичної психології є:
а) розкриття психолого-юридичної сутності основних категорій права;
б) сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх
діяльності;
в) розкриття правової сутності психології конфлікту.
4. Зазначте, що з наведеного не є основним структурним
компонентом юридичної психології:
а) кримінальна психологія;
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б) судова психологія;
в) пенітенціарна психологія;
г) психологія усного виступу.
5. Зазначте послідовність виникнення галузей психологоюридичних
знань:
а) кримінальна психологія — судова психологія — юридична
психологія;
б) психологія злочинця — правова психологія — психологія
потерпілого;
в) психологія потерпілого — пенітенціарна психологія — психологія
злочинця.
6. Зазначте, що з наведеного не є завданням юридичної психології:
а) розкриття правової сутності психології конфлікту;
б) сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх
діяльності;
в) розкриття психологічних особливостей суб’єктів правопорушень;
г) розкриття психолого-юридичної сутності основних категорій права.
7. Засновником психологічної школи права є:
а) В. Бехтєрєв;
б) В. Вундт;
в) Л. Петражицький;
г) В. Кривуша;
д) О. Макаренко.
8. Пенітенціарна психологія — це:
а) психологія злочинця;
б) психологія правопорушника;
в) психологія засудженого;
г) психологія ре соціалізації та покаяння злочинця.
9. Кримінальна психологія — це:
а) психологія виконання покарання:
б) психологія слідчої діяльності;
в) психологія діяльності кримінальної міліції;
г) психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних
груп.
10. Зазначте, хто з вітчизняних психологів вперше сформулював
принцип роботи викривача брехні (лайдетектора):
а) К. Платонов;
б) О. Леонтьєв;
в) А. Лурія;
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г) С. Рубінштейн;
д) О. Сєвєров.
11. Судова психологія — це:
а) психологія суддів;
б) психологія учасників судового процесу;
в) психологія досудового слідства;
г) психологія розкриття злочинів та судового процесу.
12. Зазначте, в яких містах України вперше було створено
кабінети злочинця та злочинності:
а) в Одесі:
б) Львові;
в) Харкові;
г) Києві;
д) Дніпропетровську.
13. На якому рівні невідбувається інтеграція між юриспруденцією
та психологією?
а) безпосереднє застосування психологiчних знань фахівцямипсихологами;
б) відхилення суто юридичних знань на користь психологічних;
в) використання психологічних знань фахівцями-юристами;
г) синтез психологiчних та юридичних знань у новій галузі знання –
юридичній психології.
14 Юридична психологія досліджує психологічні основи:
а) право слухняної поведінки;
б) злочинної поведінки;
в) правоохоронної діяльності;
г) ресоціалізації злочинців;
д) тендерної поведінки.
15. Зазначте, в якому навчальному закладі на початку XIX ст.
викладався курс ―Кримінальна психологія‖:
а) Санкт-Петербурзький університет;
б) Московський університет;
в) Київський університет.
16. Принцип системного підходу в юридичній психології припускає:
а) розгляд явища яке вивчається, яка системи тобто як відмежованої
множини взаємодіючих елементів;
б) визначення складу структури організації елементів і частин системи
виявлення провідних взаємодій між ними;
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в) виявлення зовнішніх зв’язків системи виділення серед них
головних;
г) визначення функції і її роль серед інших систем;
д) виявлення на цій основі закономірностей і тенденцій;
є) все перераховане.
17. Методологічними засадами юридичної психології як системи є:
а) принципи – загальнонаукові (фундаментальні);
б) методи, що використовуються для вирішення завдань юридичної
психології.
в) засоби психологічної наукидіалектики.
18. Основними принципами в теорії юридичної психології
визначено:
а) принцип розвитку – безупинних кількісних та якісних змін
психічних явищ;
б) принцип одноманітності юридичної науки;
в) принцип детермінізму (причинної обумовленості) – залежності
розвитку психіки від способу життя (подій, життєвих ситуацій)
людини;
г) принцип єдності свідомості і діяльності.
19. Методи юридичної психологiї можна поділити на такі основні
групи:
а) методи наукового дослідження;
б) методи фізіогномічної редукції;
в) методи психологічного впливу на особистiсть.

20. Допишіть визначення та вставте пропущені поняття.
1. Психологія як наука характеризується: …
2. У науковій психології психіка розуміється як: …
3. Психіка виконує такі функції: …
4. Структура діяльності включає в себе: …
Список джерел, основної використаної та рекомендованої для
поглибленого вивчення курсу літератури, інтернет-ресурсів (далі
джерела і література): 1-7, 17, 18, 19, 23, 26, 31-33, 35-40, 55-58, 67,
75, 88, 92, 94, 96, 101-103.
***
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Тема 2. Психологічна характеристика юридичної діяльності
Грунтовне вивчення цієї теми є важливою умовою подальшого
успішного оволодіння студентами навчальним матеріалом курсу.
Однією з центральних проблем юридичної психології є вивчення і
розкриття закономірностей юридичної діяльності. Це потребує,
насамперед, встановлення психологічної структури діяльності, що
дає можливість більш повно і глибоко вивчити всі особливості
діяльності, отже — ретельніше підготуватись до її виконання.
Виявлення та вивчення психологічної структури є необхідною
передумовою і для вирішення проблем наукової організації цієї
діяльності.
Виявити психологічну структуру — це означає, передусім,
визначити основні компоненти даного виду діяльності, що можна
зробити, лише розглядаючи людину як суб'єкт праці, пізнання і
спілкування.
Будь-яка
діяльність
характеризується
спрямованістю, наявністю специфічних цілей; особливостями
об'єктів діяльності; конкретними методами і засобами
досягнення мети; наявністю специфічних умов діяльності.
Сказане повною мірою стосується і юридичної діяльності.
Мета (чи сукупність цілей) юридичної діяльності визначається
необхідністю забезпечення умов для функціонування правової
держави та нормальної життєдіяльності (безпеки життя і здоров'я,
права власності тощо) кожного конкретного громадянина такої
держави. Жоден з інших видів діяльності не є носієм сукупності
цілей,
притаманних
правоохоронній
та
правозастосовчій
діяльності, що власне й визначає специфічність її психологічної
структури.
Об'єкти діяльності — переважно особи, що перебувають у
конфліктних стосунках із законом, порушують правові норми чи є
носіями інформації, значимої для розкриття та розслідування
злочинів, їх профілактики. Сюди ж слід віднести специфічні
емоційні стани об'єктів, специфічність інформації, що збирається в
процесі діяльності, особливості її опрацювання та закріплення.
Особливі умови діяльності створюються тими психологічними
відносинами,
які
супроводжують
її
здійснення.
Вони
визначаються поведінкою осіб, що порушили закон чи є носіями
інформації про нього, їх ставленням до суб'єкта діяльності —
працівника правоохоронних чи правозастосовних установ.
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Юридична діяльність є різновидом трудової діяльності. Вона
розрізняється за профілем (правоохоронна, правозастосувальна,
судова) та за суб'єктами її реалізації (оперативно-розшукова,
слідча, по здійсненню правосуддя, пенітенціарна, прокурорська,
адвокатська, нотаріальна). За структурою юридична діяльність
поділяється на: пізнавальну; конструктивну; комунікативну;
організаторську.
Слід також виділяти два допоміжні види юридичної діяльності,
які не визначають змісту, але супроводжують її як невід'ємні
частини: 1) профілактична та 2) посвідчувальна. При здійсненні
діяльності у сфері правовідносин кожен із зазначених різновидів
(компонентів загальної структури) може виступати як самостійний
елемент, у тісному взаємозв'язку з іншими видами або ж як
допоміжний, що забезпечує інші види. Кожен із них може бути
складовою частиною психологічної структури будь-яких видів
діяльності людини, специфіка ж юридичної діяльності визначається
саме змістовними її характеристиками. Розглянемо докладніше
кожен структурний компонент.
Юридична діяльність відноситься до професій, що
передбачають виконання службових обов'язків у напружених,
екстремальних, стресогенних умовах. Тому їй притаманні всі
особливості, характерні для інших «критичних» видів діяльності:
1) дефіцит часу; 2) вплив на особистість особливо сильних
подразників та домінування негативних емоцій при нестачі
позитивних; 3) підвищена відповідальність прийняття рішень та
необхідність невідкладного вжиття заходів. Усі вони набувають
особистої значимості та призводять (як кожен окремо, так і в
сукупності) до виникнення стану психологічної напруженості.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
1. Психологічна характеристика юридичної діяльності.
2. Психологічна структура юридичної діяльності (потреби, мотиви,
цілі, засоби, кінцевий результат).
3. Професіограми та психограми в юридичній діяльності.
4. Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста.
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Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Психологічна характеристика юридичної діяльності.
2. Психологічна структура юридичної діяльності (потреби, мотиви,
цілі, засоби, кінцевий результат).
3. Професіограми та психограми в юридичній діяльності.
4. Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста.
Питання для самостійного опрацювання
1. Змістовна специфіка пізнавальної, конструктивної,
організаторської та комунікативної частини юридичної діяльності.
2. Загальні та специфічні психологічні чинники юридичної
діяльності.
3. Функціонально-психологічний аналіз юридичної діяльності.
4. Проблемна ситуація, гіпотеза, версія. Вплив психологічних
чинників на ефективність слідчої діяльності. Психологічні бар’єри
та їх нейтралізація.
Глосарій: юридична діяльність, професіограма, психограма, психічна
напруженість, потреби, психологічна структура.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1.Поняття та психологічна характеристика пізнавальної задачі. Види
пізнавальних задач.
2. Проблемна ситуація. Об’єктивні та суб’єктивні чинники, що
впливають на ефективність вирішення пізнавальних задач.
3. Поняття та структура професійно значущих професійних якостей.
4. Етапи вирішення пізнавальних задач.
Скласти термінологічний диктант до теми.
Розв’язати тести:
1. Юридична діяльність є різновидом:
а) трудової діяльності;
б) слідчої діяльності;
в) ораторського мистетсва.
2. Юридична діяльність за профілем є:
а) правоохоронна;
б) правозастосувальна;
в) судова.
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3. Юридична діяльність за суб'єктами її реалізації не
поділяється на:
а) оперативно-розшукова;
б) слідча;
в) правосудна;
г) детективна;
4. За структурою юридична діяльність поділяється на:
а) пізнавальну;
б) конструктивну;
в) управлінську;
г) комунікативну;
д) організаторську.
5. Назвіть два допоміжні види юридичної діяльності, які не
визначають змісту, але супроводжують її як невід'ємні
частини:
а) профілактична;
в) класична;
б) посвідчувальна.
6. Одним з обов'язків компонентів психологічної структури
правоохоронної діяльності є:
а) кооперація;
б) комунікація;
в) інтеграція.
8. Одним з допоміжних компонентів структури юридичної
діяльності є:
а) профілактика;
б) покарання;
в) сугестія.
7. Юридична діяльність відноситься до професій, що
передбачають виконання службових обов'язків у:
а) напружених умовах;
б) щасливих;
в) екстремальних умовах.
9. Юридична діяльність здійснюється почасти в:
а) умовах дефіциту часу;
б) польових умовах;
в) військових умовах.
10. Юридична діяльність регламентована психологічними
нормами?
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а) так;
б) ні;
в) вагаюсь відповісти.
11. Пенітенціарна психологія — це:
а) психологія злочинця;
б) психологія правопорушника;
в) психологія засудженого;
г) психологія ре соціалізації та покаяння злочинця.
12. Кримінальна психологія — це:
а) психологія виконання покарання:
б) психологія слідчої діяльності;
в) психологія діяльності кримінальної міліції;
г) психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних
груп.
13. Зазначте, хто з вітчизняних психологів вперше сформулював
принцип роботи викривача брехні (лайдетектора):
а) К. Платонов;
б) О. Леонтьєв;
в) А. Лурія;
г) С. Рубінштейн;
д) О. Сєвєров.
14. Судова психологія — це:
а) психологія суддів;
б) психологія учасників судового процесу;
в) психологія досудового слідства;
г) психологія розкриття злочинів та судового процесу.
15. Теоретичною базою для юридичної психології :є
а) криміналістика;
б) конфліктологія;
в) кримінальний процес;
г) кримінальне право;
д) загальна психологія;
є) психологія в особливих умовах.
16 .Розкриття злочинів це:
а) один з найбільш екстремальних видів правоохоронної діяльності;
б) один із способів встановлення істини;
в) вид гуманітарної підготовки фахівців;
г) спосіб існування певних категорій громадян.
17. Психологічний вплив це:
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а) застосування фізичних методів до отримання необхідної
інформації;
б) спілкування з особами від яких необхідно отримати інформації;
в) активна цілеспрямована діяльність спрямована на зміну психіки.
18.Cеред виділених сторін юриста зокрема cлідчого, cудді має
більшу питому вагу:
а) соціальна;
б) пізнавальна (пошукова);
в) комунікативна;
г) організаційна.
19. Мотивація виконує наступні функції:
а) причино відображальму (формується у взаємодії соціального
середовища та особистості;
б) спонукальна (штовхає людину до активності);
в) смислоутворюючі (мають для індивіда особистісне значення);
г) регулятивна (спрямовує дії людини у відповідності з актуальним
бажанням);
д) контролюючі виступає в якості еталонної складової в процесі
співставлення індивідом бажаних і тих що досягаються результатом
своїх дій;
є) все перераховане.
20. Вид юридичної діяльності у психологічному контексті
залежить від:
а) її правоохоронного спрямування;
б) професіограми та психограми;
в) когнітивної діяльності.
Тест-тренінг на подолання напруженості під час юридичної
діяльності
ДКЛХ СЛХВ ЛНБ ДНКВБ БСВН ДКВН ЛХС ДКЛНХ ЛХБС
ДКСБ
СДКНБ ВСВ ДКВБ СНБВ ЛХБ ДХСВ БЛХВ ВКНВ ДКНС
ВНЛХВ
ЛХБ ДКНБ ДХБС СНДКН ДКЛХ БНЛХ НДК СЛХН ДХБС
ЛХДКС
ЛКСБ НВЛХ БСБ ДКВН БНЛХН ВНБН ДКНС ДКСВ ВЛХВ
ВСНВ
ДКНВ СДКЛХ ДКЛХ БСХД БНВБ БЛХБС ДХНС СЛК ДКЛК
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НЛХ
СДКВБ ВЛХВ БЛКС ВЛХ ДКЛХ СДКВБ БВС ДКНС ЛХН
БЛХДК
НВС ДКВБ ЛКДКС ДХБС ВЛХН ВСК БНЛХБ ВБВ ДКНВ
ЛХСЛК
ВДКН БВЛХ БВБС НВДКН ЛХН ДКБС ЛХН ЛХВБ НСДКН
СНВС
НЛХ ДКНБ ЛХН СБСЛХ НДК ДХЛХС ЛДКСБ БДКВБ ЛХН
ДКВС
ДХВСБ ВДК ЛХДК ДХБ СДКВС ЛХВБ ВЛХ НДКЛХ СЛХБС
ДКВ
СЛХС ДКВ БЛХБС БЛХН БЛКС ВДХ ДКНБ ДКНВ ДХВС
НДКЛХ
ВСБЛК ЛХВБ НСВ БДКБС ВЛХВ ДКНБ НЛХН НЛК НДКН
НСВС
НДК НЛХБ БДКС ЛХВБ ЛХВДК ДЛХ НДКВ НСБХ СВСЛХ
СБДК
ВНЛХ ДКЛК СВС БВСБ ДКЛК НДКН ЛХВБ БЛХБС ХСДК
ЛХНВ
ДХВС СБСЛХ НБДК БНДК ДЛХН СБЛКС ДХН НСВН НБВ
ДКЛХ
НЛХДК НСВС БЛКБ ВЛХ НВСВ ВБНВБ ДКН СНВН ДКЛХВ
ВБС
ВЛК ЛХСДК ЛХНБ ДХВБ ДКБ СЛХС ЛКБСБ НДКВ ЛХН
СВДКВ
ДКВБС ЛХНС БВДК НДКВ НЛХН ВЛХДК ЛХБС ДХН СДКБ
БЛХ
ЛКБС ДКВ ДХЛХБ СБЛКБ ВЛК ДКВБ ЛХН ДХВДК ЛХВСВ
СНС
ЛХВБ СБСЛХ НДКВ ВСВ ВЛХВБ СНВ НВН БВЛКВ НДК
СНДКВ
ДКНВ СВДК СЛХБС НДК ЛХНБ ЛХВН БДКСБ ДКН НЛХН
СБЛХ
ДХДКБ СБЛХ ДКВБ ЛХНС БВЛХ НЛК ВНЛХ ДХВС ДКН
СБСДК
НЛХ ВДКБ СЛХС ДКСХД БНДК БНЛХ НЛХ НДКБС НЛХБ
ДКВС
БВДК СБЛХ ДХНБ НЛКВ ЛХНС СДКВС БНДК НЛХ ВДКВ
СБЛХ
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ВЛХ ДКБС ВЛК БЛХБ СВДКВ БВЛХ ДКВБ ЛХДК СЛХНС
НДКН
НСВБС НЛХ ВНДК ДХН ЛХНБС ДКНВ БВБ ХДНС НДКН
БСЛХС
ЛХСДК БВЛК ДКН ЛХВСБ СБВ НВЛХ ДКВБ ДХВЛХ ВНДК
СБС
ДХЛХ СБДКБ ЛХСВ ЛКБ ДКНВ ЛХН БСБДК ЛХНС ДКЛХ
ВСДК
БДКБ СВБ СВСЛХ СДКНВ ЛХНДК НВН ЛХНБС НЛК БНДК
ЛХБ
ЛХН НДКВС ЛХНЛК НБВ ВЛКВ СБСЛХ ВДК БНДК ВДХ
СХДБС
А= N / N + P = 0 – 1 = N2
0,00 – 0,33 – ―2‖
до 200 – ―2‖
E = N2 * Zk = R
А
0,34 – 0,66 – ―3‖
Е
200 - 400 – ―3‖
0,67 – 0,90 – ―4‖
400 – 500 – ―4‖
А – точність
вище 0,90 – ―5‖
вище 500 – ―5‖
Е - продуктивність
N – число правильно закреслених
P - помилки
Zk – загальна кількість
R – розум.продуктивність
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
***
Тема 3. Емоційно-вольова сфера особистості працівників
правоохоронних органів
Професійна діяльність працівників правоохоронних органів
здійснюється в умовах, що потребують розвиненої саморегуляції
психічних станів та поведінки в цілому. У повсякденному житті і при
виконанні службових завдань співробітник, з огляду на значимість для
нього певних ситуацій, зазнає тих чи інших переживань. Разом з тим,
більшість цих ситуацій потребує контролю над їх виявленням,
подолання негативних станів, наполегливості та стійкості в досягненні
42

поставленої мети. Регулятором конкретних актів поведінки виступають
емоції, почуття, воля.
Що таке емоції, почуття? Це наше суб'єктивне ставлення до
оточуючих людей, предметів та явищ залежно від їх безпосереднього
зв'язку з нашими потребами. У цьому вони подібні, але між ними є й
суттєва різниця. Емоції — психічне відображення дійсності у формі
безпосереднього переживання життєвих явищ і ситуацій,
зумовленого ставленням суб'єкта до задоволення чи незадоволення
потреб (страх, гнів, радість тощо). Емоції поділяють за їх якісними
характеристиками (позитивні та негативні) і за модальністю
(значення). Позитивні емоції закріплюють корисні пристосувальні
механізми; негативні — викликаючи психологічне напруження,
мобілізують на подолання перешкод, на пошук умов та засобів для
досягнення бажаного результату.
Емоції ситуативно зумовлені, вони є безпосередньою реакцією на
приємний чи неприємний вплив, на чуттєво відображені якості речей.
Причини емоцій не завжди усвідомлюються, але обов'язково
визначаються моральними та естетичними оцінками, притаманними
даному суспільству. За тривалістю вони більш короткочасні, ніж
почуття.
Емоційні явища, як і всі психічні процеси, тісно пов'язані з
діяльністю
мозку.
Дослідженнями
вчених-психофізіологів
установлено, що існують локалізовані центри, які керують
емоційними реакціями. Такі центри знаходяться у підкорковій частині
мозку, що в процесі еволюційного розвитку людини майже не
змінилась. Але кора, постійно розвиваючись, «олюднила» як саму
підкірку, так і зміст та характер перебігу емоційних явищ.
Людський мозок — цілісна система, де кора та підкірка
перебувають у безперервній взаємодії. Якщо кора головно мозку
контролює підкірку, чинить переважно регулюючий, гальмуючий
вплив (наприклад, стримує зовнішні вияви почуттів), то підкорка
стимулює кору великих півкуль.
Почуття — форма переживання людиною свого
ставлення до об'єктів та явищ дійсності, що відзначається
стійкістю та має стабільну мотиваційну значимість; це вищий
продукт розвитку емоцій. Почуття формуються у людини в міру її
включення в соціальні відносини, тобто при розвитку індивіда як
особистості. Переживаючи ті чи інші почуття, він оперує
історично виробленими поняттями (добро, зло, справедливість
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тощо). Сильне, абсолютно домінуюче почуття називається
пристрастю.
Емоції і почуття виконують подвійну функцію — сигнальну
та регулятивну. В індивідуально-психологічному плані сигнальна
функція полягає в тому, що певні подразники і супроводжуючі їх
емоції закріплюються, формуючи особистий емоційний досвід
людини. У соціальному плані вона дозволяє одній людині
зрозуміти психічний стан іншої.
Регулятивна функція полягає у формуванні ситуативних чи
стійких мотивів поведінки конкретної особистості. Наші
установки, готовність діяти в певному напрямі, інтереси і бажання,
потяги та прагнення — усе пов'язане з емоціями й почуттями.
Вони регулюють активність взаємодії людини з матеріальним та
соціальним середовищем, тобто є індикатором цінності того
об'єкта, на оволодіння яким спрямована дія. Готуючись до дії,
людина емоційно оцінює її. Так, при зустрічі зі знайомим ми
готові до певних стосунків з ним залежно від тих емоційних
станів, які переважали в нашому попередньому досвіді
спілкування. Це і є індивідуально-психологічний аспект
регулятивної функції, а соціальний полягає у впливі емоцій і
почуттів на інших людей, з якими носій емоційного стану
спілкується. Наприклад, дратівливість слідчого передається
допитува-ному, а поганий настій керівника викликає відповідні
реакції у підлеглих. На цьому заснована тактика зацікавлених
осіб, що в певних ситуаціях намагаються спровокувати
працівника правоохоронних органів на потрібний їм емоційний
стан, щоб утруднити вирішення службових завдань. Знання
співробітником зовнішньої картини прояву емоційного стану
дозволяє йому цілеспрямовано впливати на об'єкти службової
діяльності, навмисно демонструючи конкретні стани для
введення комуніканта в оману.
Емоційні стани та їх прояви, що негативно впливають на
ефективність діяльності, необхідно діагностувати і усувати,
застосовуючи вольові зусилля. Прояви сміливості, виправданого
ризику, мужності, самовладання, наполегливості в професійній
діяльності безпосередньо пов'язані з вихованням вольових якостей.
Воля — це цілеспрямоване саморегулювання суб'єктом своєї
поведінки, виражене у здатності свідомо долати перешкоди та
труднощі при здійсненні дій і вчинків. Воля є регулюючим
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процесом, що спрямовує діяльність на досягнення бажаного
результату, який передбачений у формі певної психічної моделі —
мети. Досягнення результатів вольових дій пов'язане з подоланням
внутрішніх і зовнішніх перешкод, з виявленням вольових зусиль, з
протидією безпосереднім емоційним прагненням.
Труднощі, що зустрічаються працівнику правоохоронних
органів у професійній діяльності, можуть бути об'єктивного та
суб'єктивного характеру. Об'єктивні — пов'язані з особливостями
обслуговуваної території, характеристиками регіону, умовами праці
та побуту, оперативною обстановкою, матеріально-технічною
оснащеністю тощо. Суб'єктивні — це труднощі, що залежать від
особистісних якостей самого працівника. До них слід віднести
сумніви в правильності вибору професії, відсутність досвіду
роботи, нерозвиненість деяких психічних та фізичних
можливостей тощо. Саме в подоланні таких труднощів і
формуються відповідні вольові якості.
Воля виконує дві функції: спонукальну і регулятивну.
Спонукальна виявляється в системі цілей, які особистість ставить
перед собою, у конкретних мотивах поведінки для досягнення цих
цілей. Регулятивний характер волі передбачає не тільки
стримування небажаних, шкідливих для суб'єкта прагнень, а й
цілеспрямоване орієнтування активності в певному напрямі для
досягнення максимального ефекту своєї діяльності. Інтегратором
волі конкретної особи є, таким чином, вольова спрямованість, в
основі якої — система поглядів на навколишній світ, розуміння мети
і значимості своєї діяльності, розвиток правосвідомості,
професійний інтерес та майстерність. Оцінюючи вольову
спрямованість, ми говоримо про вольові, слабовольові та безвольні
особистості.
Разом з тим, було б неправомірним констатувати наявність
чи відсутність волі у конкретної людини взагалі. У кожному
випадку необхідно аналізувати цілісну систему вольових якостей,
виявляти причини вольових недоліків. Наприклад, навряд чи
досягне успіху у протиборстві з досвідченим злочинцем м'який,
чутливий, нерішучий правоохоронець. Так само небажаний слідчий
з надто жорсткою волею, нездатний зрозуміти страждання
потерпілого, стан звинувачуваного. Сильна воля керівника,
гіпертрофована до впертості, не створить йому авторитету серед
підлеглих, а виховає у них несміливість, безініціативність.
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Вольова діяльність завжди спрямована на досягнення свідомо
поставленої мети. Вона була б абсурдною, якби здійснювалась без
урахування законів природи, та злочинною, якби не відповідала
законам суспільства.
Ілюзія свободи волі породжується удаваною свободою при
прийнятті рішення. Справді, приймаючи рішення, суб'єкт із безлічі
можливостей вибирає якусь одну за своїм бажанням. Але вибір
саме цієї можливості об'єктивно зумовлений низкою чинників:
умовами діяльності, системою потреб та життєвих цілей
особистості, соціальними вимогами тощо. Дії без урахування цих
умов є імпульсивними, неусвідомленими (наприклад, у стані
патологічного афекту). Воля — це процес підпорядкування діяльності
об'єктивним умовам, подолання зовнішніх та внутрішніх перешкод,
що утруднюють досягнення мети.
Залежно від характеру переборюваних труднощів можна
говорити про інтенсивність вольового процесу, про вольові
зусилля, про силу волі. Вольові дії здійснюються в умовах конфлікту
з безпосереднім зовнішнім впливом, причому людина докладає
вольових зусиль, як відмовляючись від емоційно-позитивних, так і
для подолання емоційно-негативних впливів (наприклад,
покидаючи тепле приміщення, коли на вулиці мороз, для
досягнення відповідної мети).
Вольове зусилля пов'язане з витратами нервової та м'язової
енергії. Перешкоди зовнішнього середовища, а також перешкоди
внутрішні (сумніви, вагання, страх) викликають стан напруженості,
який може бути більш чи менш обтяжливим, унаслідок чого
недостатньо вольова людина відмовляється від досягнення мети.
Успішне подолання труднощів при виконанні певних дій
залежить від переконаності, упевненості в їх необхідності, від
посильності поставленої мети і чіткого усвідомлення заходів для її
досягнення. Передбачення радості й глибокого задоволення у
випадку досягнення значних цілей емоційно активізують людину,
мобілізують її енергію.
Воля підкоряє людей вимогам правопорядку. Але порушення
правових норм, злочинна поведінка — також вольова, тільки
підпорядковується
вона
злочинній
меті.
Кримінальна
відповідальність настає саме за такий злочин, який став можливим в
умовах свободи вибору дії, коли була можливість уникнути
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правопорушення, коли суб'єкт усвідомлював злочинну мету своїх
дій чи міг її передбачити.
Отже, емоційно-вольова сфера особистості як спонукач і
регулятор активності суттєвим чином впливає на ефективність та
продуктивність діяльності співробітника правоохоронних органів.
Тому проблема управління і саморегуляції психічних станів має
суттєве значення при організації психологічної підготовки
працівників правоохоронних органів і при виконанні ними
професійних завдань.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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 (практичне) заняття
Питання для обговорення
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.
Питання для самостійного опрацювання
1. Афект та його діагностичні ознаки.
2. Встановлення афекту в осіб, які скоїли насильницькі злочини.
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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.
Глосарій: воля, вольові дії, емоції, почуття, гнів, горе, щастя, радість,
злість, скепсис, пригніченість, настрій, афект, фрустрація, емоційний
відгук, емоційний тон відчуття, емпатія.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних
органів.
2. Характеристика основних типів емоційних станів працівників правоохоронців та їх вплив на ефективність вирішення професійних
завдань.
3. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних
органів.
4. Принципи та механізми психологічного впливу.
5. Особливості взаємодії правоохоронця з процесуальними особами.
Психотренінг
на виявлення емоційних станів учасників
юрисдикційного процесу (демонстрація світлин осіб з різними
емоційними станами та завданням для студентської групи їх
розпізнати).
Скласти термінологічний диктант до теми.
Розв’язати тести:
1. Емоції поділяють за їх якісними характеристиками на:
а) позитивні;
б) негативні;
в) нейтральні.
2. Емоційні явища, як і всі психічні процеси, тісно пов'язані з
діяльністю:
а) мозку;
б) серця;
в) рухового апарату.
3. Людський мозок — цілісна система, де кора та підкірка перебувають у безперервній:
а) взаємодії;
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б) протидії;
в) бездіяльності.
4. Якщо кора головно мозку контролює підкірку, чинить
переважно регулюючий, гальмуючий вплив (наприклад, стримує
зовнішні вияви почуттів), то підкорка стимулює:
а) підборіддя;
б) кору великих півкуль;
в) руховий апарат;
г) спинний мозок.
5. Почуття — форма переживання людиною свого
ставлення до об'єктів та явищ дійсності, що відзначається
стійкістю та має стабільну:
а) стимулюючу субстанцію;
б) мотиваційну значимість;
в) регулюючу функцію нервової системи
6. Сильне, абсолютно домінуюче почуття називається:
а) вдачею;
б) коханням;
в) пристрастю.
7. Емоції і почуття виконують подвійну функцію:
а) допоміжну та поступову;
б) сигнальну та регулятивну;
в) нервову та емоційну.
8. Воля є регулюючим процесом, що спрямовує діяльність на
досягнення бажаного результату, який передбачений у формі
певної психічної моделі, тобто:
а) мети;
б) мотиву;
в) потреби.
9. Вольове зусилля пов'язане з витратами:
а) грошових коштів;
б) нервової та м'язової енергії;
в) фізичних сил.
10. Емоції і почуття розрізняються залежно від їх якості на:
а ) позитивні;
б) нейтральні;
в) негативні.
11. Що з переліченого не є різновидом емоційних станів:
а) емоційний тон відчуття;
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б) емоційний відгук;
в) настрій;
г) фізіологічна редукція.
12. Емоційний відгук це оперативна емоційна реакція на
поточні зміни у:
а) протидії;
б) навколишньому середовищі;
в) психіці людини.
13. Психологічними дослідженнями встановлено, що здатність до
емоційного співзвуччя залежить багато в чому від умов:
а) соціуму;
б) фінансування;
в) прожиткового мінімуму
г) виховання.
14. Різновидом емоційного відгуку :
а) відраза;
б) емпатія;
в) симпатія.
15 Залежно від характеру перешкод, які переборюються, розрізняють такі види вольових дій:
а) простий вольовий акт;
б) складний вольовий акт;
в) нейтральний вольовий акт;
г) особливо складний вольовий акт.
16. За структурою діяльності простий вольовий акт подібний до:
а) вирішення арифметичної пізнавальної задачі;
б) вирішення технічної пізнавальної задачі;
в) вирішення філологічної пізнавальної задачі.
17. Настрій, як і інші емоційні стани, впливає на оточуючих за
принципом:
а) наслідування;
б) ідентифікації;
в) зараження.
18. Що не належить до конфліктних емоційних станів?
а) стрес;
б) ейфорія;
в) афект;
г) фрустрація.
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19. Одним із проявів професійної деформації працівника
правоохоронних органів є його нездатність зрозуміти:
а) професійні обов’язки;
б) самого себе;
в) емоції та почуття інших людей.
20. Стан афекту почасти супроводжується:
а) аритмією серця;
б) порушеннями пам'яті;
в) підвищеним тиском.
Джерела і література: 1, 2, 6, 59, 64, 67, 75, 88, 92, 94, 101-103.
***
Тема 4. Психологічна характеристика особистості юриста
Правознавець як представник професій «людина — людина»
може ефективно виконувати службові завдання лише за умови
глибокого та всебічного знання об'єкта своєї діяльності — психології
іншої людини. Воднораз слід враховувати психологію й тих осіб, з
якими співробітнику потрібно налагоджувати взаємини в роботі —
колег, представників інших правоохоронних органів, керівників тощо.
Не менш важливе і знання власної психології та управління своєю
поведінкою. Остання може бути зрозумілою, прогнозованою та
керованою при реалізації особистісного підходу до неї. Отже, кожному працівнику правоохоронних органів, незалежно від службової
спеціалізації та посади, вкрай необхідно орієнтуватись у тому, що таке
особистість, яка її структура, рушійні сили формування та розвитку,
вияв особистісних рис у діяльності тощо. Тлумачення
фундаментальних психологічних понять «особистість», «діяльність»
орієнтоване на подальшу конкретизацію їх змісту, зокрема при
розгляді особистості працівника, правопорушника (злочинця),
визначенні правової поведінки особистості, проблем керівництва та ін.
У процесі пізнання навколишньої дійсності, включення у
суспільні відносини, спілкування з оточуючими людина засвоює
особливу соціальну якість — бути особистістю. Вона народжується
як індивід, якому ще належить соціалізуватись, тобто засвоїти,
зберегти і примножити суспільний досвід, проявити себе як
особистість. Це забезпечується шляхом входження людини до
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історично створеної системи соціальних відносин — трудових,
національних, сімейних, міжособистісних тощо.
Отже, особистість — це обов'язково людина як істота, що
має специфічну тілесну будову (розвинений мозок, руки, органи
мовлення) та риси приналежності до суспільства; індивід як
продукт суспільного розвитку, єдність наслідуваного та
набутого, носій психіки як системи особливих утворень;
індивідуальність, що треба розуміти як своєрідне, неповторне
поєднання психологічних якостей та їх проявів у поведінці та
діяльності, емоційній, інтелектуальній та вольовій сферах.
Побутове розуміння особистості найчастіше поєднується з
оригінальністю, з «силою» виявлення тих чи інших якостей. У цих
випадках звичайно стверджують: «Так, це яскрава, неповторна
людина, це — особистість!». Поняття «особистість» виникло за часів
римського театру, де маска, що одягалась на обличчя актора та
визначала зовнішній вияв індивідуальності, звалась «личина».
До переліку обов'язкових ознак особистості слід віднести:
 свідомість та самосвідомість. Коли людина оволодіває
мовленням, навчається говорити, починає формуватись її свідомість, а
з нею і особистість. Це відбувається приблизно у віці одного-трьох
років. Мінімуму соціальної зрілості людина сягає у віці 14-16 років,
що пов'язане з формуванням засад суспільного досвіду та
спрямованості. За визначенням К. К. Платонова, особистість — це
людина як носій свідомості; найбільш суттєвими ознаками свідомості
є пізнання, переживання та активні відносини.
Важливим проявом особистості є образ «Я» — система уявлень
людини про саму себе, виходячи з якої будується взаємодія з іншими
людьми. Знаючи зміст та умови формування образу «Я» іншої особи,
працівник правоохоронних органів може успішно прогнозувати та
певною мірою впливати на її поведінку. Стрижень образу «Я» складає
самооцінка людини. Завищена самооцінка призводить до того, що
людина починає переоцінювати себе в ситуаціях, які не дають для
цього жодного приводу. Внаслідок цього вона може натикатись на
протидію оточуючих людей, які відкидають її перетензії (феномен так
званого «невизнаного генія»), що призводить до агресивності,
злісності, пихатості. Занадто низька самооцінка часто свідчить про
розвиток комплексу неповноцінності, стійкої невпевненості в собі,
тяжких психічних переживаннях. Значні відхилення самооцінки від
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реального рівня можуть спровокувати порушення людиною
моральних та правових норм, сприяти вчиненню злочину;
 активність як особливий спосіб взаємодії з навколишньою
дійсністю. Активність особистості виявляється у сумісній із іншими
людьми діяльності, у тому числі — спілкуванні, але, разом з тим,
може спричиняти до злочинних проявів. Засадами активності
особистості є потреби — різною мірою усвідомлена та емоційно
забарвлена необхідність у чомусь. Систему потреб людини складають
органічні (в їжі, самозбереженні, продовженні роду тощо) та соціальні
потреби. Останні за предметом свого задоволення поділяються на матеріальні (побут, одяг та ін.) і духовні (потреби у спілкуванні,
естетичній насолоді та ін.). Потреби активізують і надають
цілеспрямованого характеру пізнавальним та емоційно-вольовим
процесам, які є засобами досягнення потреб, викликають певні
психічні стани, емоції та почуття. Потреби особистості, від
значаючись певною стабільністю, можуть суттєво змінюватися
завдяки стихійному або цілеспрямованому впливу суспільства;
 система особистісних відношень до оточуючого світу та
людей. Відношення особистості являє собою суб'єктивно-оціночну,
свідому, вибіркову позицію, яка іноді називається життєвою позицією.
Працівнику правоохоронних органів важливо знати та враховувати
ставлення різних осіб до правових норм, злочинів, терміну покарання
тощо. Наприклад, ставлення засудженого до виховних заходів
розглядається як провідний чинник його виправлення та є основою
для застосування різних заходів покарання чи заохочення. Особа, яка
усвідомила свою провину за вчинений злочин, поводиться зовсім
інакше, аніж людина, яка цієї провини не визнає, намагається
приховати злочин. Особливе місце в системі відношень займають
міжособистісні, тобто ставлення людей один до одного. Вони
визначаються установками, орієнтаціями, очікуваннями особистості,
крізь призму яких вона оцінює та взаємодіє з конкретною особою,
групами осіб. Так, керівнику підрозділу для роботи необхідно знати
систему не тільки службових, а й позаслужбових, неформальних
взаємин підлеглих; психологія злочинної групи не може бути з'ясована без проникнення в особливості взаємин її членів;
 рольова поведінка, яка являє собою обов'язкову соціальну
функцію особистості. Виконувана особистістю сукупність ролей
свідчить про її належність (формальну або реальну) до різних
суспільних груп та прошарків, суспільства загалом. Роль — це
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нормативно визначений соціальною групою та очікуваний від
особистості спосіб її поведінки як члена цієї групи. Особистість є
носієм правових, моральних, естетичних, професійних норм
суспільства та групи. Вона підтримує ці норми або, навпаки, порушує
їх та несе за це відповідальність у формі певних санкцій. У рольовій
поведінці розрізняють, звичайно, ролі соціальні (соціальнодемографічні — батько, мати, громадянин; професійні — слідчий,
інспектор ДАІ, інженер тощо); неофіційні, внутрішньогрупові
(вигнанець, лідер, член) та стихійно-ситуативні (пасажир, свідок події
тощо). При аналізі рольової поведінки працівнику правоохоронних
органів важливо пам'ятати, що особистість — не механічний
виконавець багатьох ролей, як це вважається багатьма закордонними
дослідниками. Особистість «наповнює, насичує» роль своїм
суб'єктивним розумінням, відношенням та стилем виконання. Вона
може внутрішньо не приймати нав'язану їй групою роль і це стане
приводом до внутрішньоособистісного або міжособистісного
конфлікту;
 наявність певної структури як сукупності ієрархічно
взаємо-пов'язаних та взаємовпливових якостей. Ці якості, як і
психіка взагалі, мають вторинний щодо об'єктивної дійсності характер
та відобра-жають її. Водночас, формуючись у життєдіяльності
особистості, вони починають виявлятись як своєрідна внутрішня
призма, внутрішня умова (за С. Рубінштейном), через яку
переломлюються зовнішні впливи та багато в чому залежить ефект
цих впливів. Такий підхід до аналізу поведінки людини як об'єкта
діяльності дозволяє працівнику правоохоронних органів долати
однобічні тлумачення на зразок «винні умови, а не особистість» або
«винна лише особистість» тощо.
За такого підходу знімається протиріччя щодо чинників
формування та розвитку особистості, її діяльності, зокрема,
розбіжність між потребами (існуючими та виникаючими) та
реальними можливостями їх задоволення розуміється як своєрідний
«двигун» психічного розвитку особистості. Біогенетичний підхід
визначає, що розвиток особистості грунтується на біологічних,
успадкованих засадах. Ці засади відіграють вирішальну роль у
психічному житті людини, програмують зміст її діяльності:
піддатність злочинній поведінці (Ч. Ломброзо); професійному успіху
(Ж Амар); травматизму (К. Марбе). Фактично особистість не визначає
власної активності, а її життя — послідовне розгортання низки
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успадкованих рис. Соціогенетична концепція розуміє особистість як
буквальний зліпок із суспільного середовища, а її активність — як
спрямовану на максимальне пристосування до оточення. Отже,
маніпулюючи суспільним впливом, можна досягти повної керованості
поведінкою особи. Зрозуміло, обидві ці концепції хибно тлумачать
перелік усіх причин формування та розвитку особистості.
Вищезазначене надає можливості сформулювати поняття
особистості. Особистість — активний носій свідомості, який
має індивідуально-типову структуру психологічних якостей,
вибірково відноситься до оточуючої дійсності та виконує
певні соціальні ролі.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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.
Питання для самостійного опрацювання
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.
Глосарій: імотиваційна сфера, особистість, здібності, акцентуації,
соціальні ролі, соціогенетична концепція.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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.
5. Проблема акцентуації характеру.
6. Здібності людини як психічне явище.
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7. Спрямованість, правосвідомість, мотиваційна сфера у структурі
особистості суб’єктів юрисдикційної діяльності.
Скласти термінологічний диктант до теми.
Підготувати реферативні повідомлення
Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
Розв’язати тести:
1. Що не відноситься до переліку обов'язкових ознак особистості?
а) свідомість та самосвідомість;
б) активність як особливий спосіб взаємодії з навколишньою
дійсністю;
в) система особистісних відношень до оточуючого світу та людей;
г) рольова поведінка;
д) кар’єрне зростання;
е) наявність певної структури як сукупності ієрархічно
взаємо-пов'язаних та взаємовпливових якостей.
2. Мінімуму соціальної зрілості людина сягає у віці
а) 14-16 років;
б) 12-14 років;
в) 17-21 рік.
3. Важливим проявом особистості юриста є образ:
а) «Ти»;
б) «Ви;
в) «Я».
4. У вивченні особистості, розумінні її сутності та структури
можна відокремити три головних історичних періоди:
а) філософсько-літературний;
б) клінічний;
в) космічний;
г) науково-експериментальний.
5. Хто є розробником концепції особистості, де активність
особистості визначається двома головними інстинктами:
статевим та самозбереження?
а) Фрейд;
б) Юнг;
в) Іванов;
г) Павлов.
6. Спрямованість — інтегральна якість, яка визначає вибіркове
відношення особистості до:
а) дійсності;
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б) фантазії;
в) потойбіччя.
7. Здібність — сукупність психологічних властивостей, які
відповідають вимогам певної діяльності та забезпечують її:
а) успішне виконання;
б) питною водою;
в) юридичними знаннями.
8. За рівнем розвитку та проявами здібності поділяють на:
а) обдарованість;
б) талановитість;
в) геніальність;
г) щирість.
9. Характер — своєрідний психічний склад особистості, її кістяк,
який виявляється у:
а) компромісному стилі;
б) стилі поведінки та діяльності;
в) твердості.
10. Що не включає в себе система психічних процесів як другий
узагальнений елемент структури особистості:
а) пізнавальні процеси емоційно-чуттєву;
б) вольову сфери особистості;
в) сексуальність;
г) психічні процеси.
11. Ким запропонована концепція особистості, яка дає
можливість більш предметно розглядати правові і кримінологічні
аспекти особистості, поведінки і діяльності?
а) К. Платоновим;
б) З. Фрейдом;
в) Е. Кантом.
12. Діяльність являє собою специфічний різновид:
а) пасивності;
б) нейтральності;
в) активності.
13. Що не включає психологічна структура в діяльності:
а) мета;
б) мотив;
в) засіб досягнення;
г) оману.
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14. Якщо дія має підкреслену суспільну значущість та спрямована
на іншу людину або групу людей, вона стає:
а) вчинком;
б) бездією;
в) провиною.
15. Завершальним елементом діяльності є:
а) дія;
б) результат;
в) наслідки.
16. Служба в правоохоронних органах — складний вид професійної
діяльності, що включає в себе з психологічних позицій наступні
елементи:
а) ігровий;
б) навчальний;
в) бойовий;
г) трудовий.
17. Найпростішим, елементарним процесом, який забезпечує
надходження інформації від зовнішнього світу та внутрішніх
станів до людини, є:
а) мова;
б) відчуття;
в) кохання.
18. Уся сукупність відчуттів класифікується за:
а) за місцем розташування та характером рецепторів;
б) з типом впливу подразника;
в) за будовою головного мозку.
19. Межею інтенсивності для слуху є сила звуку понад:
а) 120 децибел;
б) 100 дицибел;
в) 50 дицибел.
20. Що не є головними процесами пам'яті?
а) запам'ятовування
б) зберігання
в) відтворення;
г) забування;
д) цькування.
Джерела і література: 5-34.
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***
Тема 5. Особливості комунікативної
правоохоронних органів

діяльності

працівників

Якщо ми звернемось до питання про походження
спілкування, то його соціальна природа і соціальні функції,
зв'язок з іншими видами діяльності та з еволюцією людини
виступають особливо ясно. Розвиток спілкування був невід'ємний
від розвитку первісної людини та йшов поряд з її трудовою
діяльністю. Ускладнення «стосунків з природою», розвиток форм
праці, її спеціалізація вели до розвитку суспільних відносин, до
ускладнення форм взаємодії у процесі праці, а це вимагало все
більшого вдосконалення спілкування, що забезпечує таку
взаємодію. Разом з тим, чим складнішою та досконалішою ставали
колективна праця і взаємодія людей у трудовій діяльності, тим
більші вимоги ставилися до кожного учасника діяльності, і,
відповідно, ускладнювалось його психічне життя, розвивалася
його свідомість.
Спілкування — складний багатоплановий процес встановлення
і розвитку контактів між людьми, що породжується потребами у
спільній діяльності і включає обмін інформацією, сприймання й
розуміння іншої людини, вироблення єдиної стратегії взаємодії;
взаємодія суб'єктів, спрямована на зміни у стані, поведінці та
особистісно-смислових особливостях партнера.
Зміст та засоби спілкування визначаються соціальними
функціями осіб, що спілкуються, їх статусом у структурі суспільних
стосунків, належністю до тієї чи іншої спільності. Людське
суспільство немислиме без спілкування, яке виступає як засіб
«цементування» індивідів та як засіб розвитку самих індивідів. Саме
звідси випливає існування спілкування як реальності суспільних
стосунків. Мабуть, саме це дало можливість А. Сент-Екзюпері
намалювати поетичний образ спілкування як «єдиної справжньої
розкоші, що є у людини».
Враховуючи
складність
спілкування
як
соціальнопсихологічного процесу, визначимо його основні функції:
комунікативна, перцептивна, інтерактивна.
Комунікативна функція — це обмін інформацією між
особами, що спілкуються. Перцептивна функція означає процес
сприймання один одного партнерами по спілкуванню та
встановлення на цій основі взаєморозуміння. Інтерактивна функція
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полягає в організації взаємодії між партнерами, тобто в обміні не
тільки знаннями, ідеями, а й діями, вчинками.
Відповідно,
спілкування
не
можна
вважати
суто
інформаційним процесом, який, наприклад, має місце при
взаємодії людини з машиною (комунікатор — реципієнт).
Спілкування людей — це, насамперед, процес взаємної активності:
інформація не тільки передається, а й формується, уточнюється,
розвивається, при цьому передбачається, що у відповідь на послану
інформацію буде одержано нову. По-друге, партнери впливають
один на одного з тією чи іншою метою, виникають певні стосунки.
По-третє, обмін інформацією можливий лише за умови, що
суб'єкти розуміють один одного, тобто однаково сприймають
значення слів, що промовляються. Не випадково Л. Виготський
відзначав, що «думка ніколи не дорівнює прямому значенню слова».
Складність спілкування визначає різноманітність його
видів. Класифікацію його можна проводити за різними ознаками.
Наприклад, за суб'єктом діяльності виділяють: міжособистісне —
при безпосередніх контактах двох чи більше осіб; міжгрупове —
контакти з іншою первісною групою чи окремим її представником;
соціальне — суб'єктом виступає велика група, спільність людей чи
суспільство в цілому. Залежно від засобів, що використовуються,
спілкування може бути: матеріальним — за допомогою трудових
дій, окремих операцій, результатів діяльності, що виконують
додаткову комунікативну функцію; знаковим — за допомогою
знакових систем (наприклад, мови, азбуки Морзе, азбуки Брайля
для глухонімих); позазнаковим або смисловим — за допомогою
жестів, міміки, пантоміміки тощо. За ознакою наявності
посередників
між
комунікантами
спілкування
буває
опосередкованим та безпосереднім. Безпосереднє («віч-на-віч»)
історично виникло раніше, спочатку за допомогою міміки та
жестикуляції, пізніше розвинулась мова; опосередковане — стало
можливим у зв'язку з появою писемності і технічних засобів
зв'язку.
У сучасних умовах провідним є мовне спілкування або
вербальна комунікація, що реалізується за допомогою мовлення.
Відомий спеціаліст, що вивчав особливості спілкування між
людьми, Л. Виготський писав: «Спілкування, не опосередковане
мовою чи якоюсь іншою системою знаків або засобів, як воно
спостерігається серед тварин, робить можливим спілкування лише
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найбільш примітивного типу та в найбільш обмежених розмірах.
Щоб передати якесь переживання чи зміст свідомості іншій людині,
немає іншого шляху, окрім віднесення цього змісту до певного
класу, до певної групи явищ, а це потребує узагальнення. Таким
чином, вищі, властиві людині форми психологічного спілкування
можливі лише завдяки тому, що людина за допомогою мислення
узагальнено відображає дійсність».
Мова та мовлення людини виконують кілька функцій. Поперше, вони є знаряддям мислення та інтелектуальної діяльності,
забезпечуючи орієнтування в умовах завдання, вироблення та
виконання плану дій, порівняння одержаного результату з
наміченою метою. Специфіка інтелектуальної діяльності людини
дуже виразно змальована К Марксом в його відомих словах про
вищість найгіршого архітектора над найкращою бджолою.
Друга функція — оволодіння суспільно-історичним досвідом
людства, окремого народу, нації, спільності. Щоб здійснювати
інтелектуальну діяльність, людина повинна володіти певною
сукупністю знань, що вже накопичені попередніми поколіннями.
Знання стають надбанням окремого індивіда за допомогою мови. У
ній також відображаються та закріплюються поняття і реалії,
здобуті історичним досвідом даного народу, які існують завдяки
специфічним умовам його трудового, суспільного, культурного
життя.
І, нарешті, мова — знаряддя пізнання. Ми можемо здобувати
нові (не для окремої людини, як у першому випадку) для людства
знання, відомості про оточуючу нас дійсність, у цілому ряді
випадків лише за допомогою теоретичних викладок, не
звертаючись
безпосередньо
до
практичної
(трудової,
експериментальної) діяльності.
У процесі історичного розвитку виникли дві форми мови —
зовнішня та внутрішня, причому перша включає в себе усну (діалог
та монолог) та письмову.
Діалог — безпосереднє спілкування двох та більше суб'єктів.
Для нього характерні:
1) згорнутість мови — деякі її елементи лише припускаються,
але не вимовляються уголос завдяки знанню ситуації
співбесідником, тому розмова може бути малозрозумілою для
стороннього слухача;
2) довільність — висловлювання можуть бути реакцією на
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репліку партнера, зміст якої «нав'язаний» попередніми словами;
3) слабка організованість — бесіда розвивається не за планом,
вільно, залежить від ситуації.
Монолог — говорить одна людина, інші слухають та
сприймають. Така мова організована, структурована, розгорнута,
окремі фрази завершені, мають пояснювальний характер.
Різновидом монологічної мови є письмова. Історично вона
з'явилась пізніше усної як засіб передачі інформації про певні події
та явища і спочатку мала форму малюнків (ідеографічне письмо),
які ставали все більш схематичними та абстрактними
(піктографічне письмо). Подальший відхід від зображення
конкретних предметів привів до ієрогліфічного письма, причому
ієрогліфи означали не лише окремі предмети, а й цілі думки. І,
нарешті, повне абстрагування знака від змісту ознаменувало
останній, сучасний етап писемності — алфабетичне (алфавітне)
письмо, в якому кожна окрема буква-знак не має самостійного
значення, але з них складаються слова. Разом з тим, деякі звуки
можуть мати емоційне забарвлення. Наприклад, вимовлені з різною
інтонацією звуки «а», «о», «у» несуть певну інформацію.
Письмова мова в порівнянні з усною має певні психологічні
особливості: вона звернута до відсутнього співбесідника і
здійснюється без контакту з ним, тому у ній немає таких
виражальних засобів, як інтонація, міміка, жести. Вона потребує
розгорнутого, послідовного та повного викладення думок,
дотримання правил граматики та синтаксису і т. ін.
Видозміненою зовнішньою мовою є внутрішня, якою ми
користуємося, коли щось обдумуємо, з кимось подумки
сперечаємося. Це наш внутрішній голос, наш внутрішній
співрозмовник. Як правило, внутрішня мова монологічна, хоча в
окремих випадках вона може набути форми діалогу (наприклад,
коли ми відчуваємо невпевненість у чомусь, переконуємо себе).
У професійній діяльності працівникам правоохоронних
органів досить часто доводиться звертатись до усної та письмової
мови як джерела інформації. Мова може не тільки характеризувати
особистість (правопорушника, звинувачуваного, свідка), а й її
психічний стан. Останнє особливо суттєво, коли виникає
необхідність визначити, осудна людина чи ні, а також для
розшуку та ідентифікації злочинців.
62

Чи можна, маючи відомості про мову людини, уявити собі,
наприклад, її зовнішність? Нижче ми зупинимося на цьому питанні
докладніше, а зараз лише зазначимо, що прямих кореляцій між
мовою та зовнішністю на сьогодні не встановлено. Але в мові
можуть відображатися деякі особливості темпераменту, характеру та
інші властивості, що визначають манеру людини триматися,
поводитися. Нерішучий, соромливий — і говорить відповідним
чином, і тримається характерно: затинається, відводить очі,
червоніє. Люди з фізичними вадами (наприклад, незрячі) мають
звичку компенсувати поведінкою свій дефект: тримаються надто
впевнено, розмовляють з надлишком експресії, дратівливо. Особи з
дефектами слуху говорять голосно. Для літніх та огрядних людей
властиві специфічні мовні паузи, викликані задухою. Можуть бути і
більш складні залежності.
Слід відзначити, що спілкування не обмежується тільки
вербальною комунікацією. Відомо, що дуже важко розмовляти з
людиною, обличчя якої нічого не виражає. Діалог потребує
активності обох сторін, причому кожна з них розкриває для себе
та для інших свої психологічні властивості. Таким чином, він стає
важливим фактором психічного розвитку особистості.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
1. Поняття професійного спілкування.
2. Психологія спілкування в діяльності правоохоронних органів.
3. Види та засоби спілкування.
4. Поняття психологічного впливу в правоохоронній діяльності.
Семінарське (практичне) заняття
Питання для обговорення
1. Поняття професійного спілкування.
2. Психологія спілкування в діяльності правоохоронних органів.
3. Види та засоби спілкування.
4. Поняття психологічного впливу в правоохоронній діяльності.
Питання для самостійного опрацювання
Опрацюйте основну літературу з навчальної теми.
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Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять.
Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем.
Глосарій: комунікація, вербальні засоби, діалог, полілог, дискусія,
стереотипізація, антипатія, взаємодія, перцепція, інтеракція.
Підготуйте реферат з підтеми:
1. Зв’язок сучасної юридичної психології з галузями права.
2. Особливості сучасного стану вітчизняної юридичної психології.
3. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста.
4. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими
злочинами проти особи, скоєнням самогубств.
5. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста.
6. Професійна деформація юриста та шляхи її подолання.
7. Юридична психологія в системі наукових знань.
8. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології.
9. Загально психологічні основи юридичної психології.
Психотренінг на професійне спілкування: Складіть соціальний
атом та його елементи
―я‖ – особистість
―я‖ – юрист
―допомогти потерпілим громадянам та захистити їх‖
―моральний закон‖
―проблема‖
―для цього ми‖
―обов’язок‖
Увага!!! Вам необхідно скласти довільний твір не перекручуючи
вище зазначені слова та словосполучення, однак їх логічний порядок
можна змінювати. Твір має бути коротким, адже мистецтво – з
великого зробити мале, а не навпаки.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
Дати відповідь на контрольні питання.
1. Судова красномовність.
2. Переконливі, результативні (в плані впливу) судові промови.
3. Елементи, що підлягають переконанню.
4. Етапи підготовки до обвинувальної промови.
5. Вимоги до зовнішнього вигляду юриста.
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6. Психічний вплив на учасників судового.
7. Особливості використання жестів та міміки у промові.
8. Вольові зусилля обвинувача.
Скласти термінологічний диктант до теми.
Розв’язати тести:
1. Назвіть основні функції спілкування як соціальнопсихологічного процесу:
а) комунікативна;
б) перцептивна;
в) інтерактивна;
г) адективна.
2. Комунікативна функція це:
а) обмін діями між особами, що спілкуються;
б) обмін інформацією між особами, що спілкуються;
в) обмін поглядами між особами, що спілкуються.
3. Перцептивна функція означає:
а) процес толерантності один одного партнерами по спілкуванню;
б) процес мовлення один одного партнерами по спілкуванню;
в) процес сприймання один одного партнерами по спілкуванню
4. Інтерактивна функція полягає в:
а) організації спілкування між партнерами;
б) організації поїдання між партнерами;
в) організації взаємодії між партнерами.
5. Чиї це слова «думка ніколи не дорівнює прямому значенню
слова»?
а) Л. Виготський;
б) З. Фрейд;
в) Д. Лок.
6. Професійне спілкування класифікується за:
а) за суб'єктом діяльності;
б) залежно від засобів, що використовуються;
в) за національною ознакою;
г) за ознакою наявності посередників між комунікантами
спілкування.
7. У сучасних умовах провідним є мовне спілкування або вербальна
комунікація, що реалізується за допомогою:
а) жестів;
б) мовлення;
в) грошей;
г) поцілунка.
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8. Що не є функціями мови та мовлення?
а) є знаряддям мислення та інтелектуальної діяльності;
б) оволодіння суспільно-історичним досвідом людства, окремого
народу, нації, спільності;
г) мова — знаряддя пізнання;
д) думка, що передує слову.
9. Що не є формою мовлення?
а) діалог;
б) монолог;
в) постава.
10. Що не є невербальним засобом спілкування?
а) паралінгвістичні знаки;
б) космічна одиниця;
в) екстралінгвістичні знаки;
г) оптико-кінетичні знаки міжособистісного простору;
д) візуальний контакт.
11. Оптико-кінетична інформація це:
а) використання оптичних приладів для зору;
б) експресивні особливості обличчя та поведінки людини;
в) стан хвороби людини.
12. Опущені куточки губ демонструють:
а) універсальну ознака негативних станів;
б) спокусливість;
в) низку позитивних емоцій.
13. Звужені очі можуть залежно від положення губ означати:
а) гнів;
б) радість;
в) бажання.
14. Зімкнуті губи відображають:
а) задумливість;
б) стриманість;
в) хвалькуватість.
15. Напіввідкриті губи відображають:
а) подив;
б) радість;
в) неосудність.
16. Усмішка, як правило, свідчить про:
а) благодійність;
б) прагнення налагодити контакт;
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в) сподобатись;
г) продемонструвати голівудську усмішку.
17. До оптико-кінетичної інформації при спілкуванні не належить:
а) постава;
б) плечовий пояс та верхня частина тіла;
в) погляд;
г) положення ніг і ступень;
д) хода.
18.Міжособистісний простір це:
а) дистанція спілкування;
б) свобода;
в) можливість обирати.
19. Що не є механізмом сприймання та розуміння іншої людини?
а) фізіогномічна редукція;
б) соціальна категоризація та порівняння;
в) стереотипізація;
г) атрибуція;
д) децентрація;
е) резервація.
20. Що є механізмом сприймання та розуміння іншої людини ?
а) «ефект ореолу»;
б) «ефект доміно»;
в) «ефект первісності»;
г) «ефект поблажливості».
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
***
Тема 6. Психологічні засади конфлікту в діяльності працівників
правоохоронних органів
Наявність конфліктних ситуацій — одна з невід'ємних
характеристик службової діяльності працівника правоохоронних
органів. Він може стати безпосереднім учасником конфлікту,
долаючи опір правопорушників, або ж включитись у конфлікт між
громадянами з метою його вирішення, попередження злочину тощо.
Нарешті, конфлікт може виникнути в колективі співробітників (між
керівником і підлеглим, між працівниками різних служб). Проблема
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конфлікту надзвичайно складна і багатоаспектна, тому ми розглянемо
лише специфіку та особливості міжособистістних конфліктів,
суб'єктом яких стає співробітник правоохоронних органів при
виконанні своїх службових обов'язків.
У найбільш загальному вигляді конфлікт можна визначити як
загострення суперечностей, що виникають у результаті
відмінності у поглядах, інтересах, прагненнях людей і
сприймаються та оцінюються його учасниками як несумісні з їх
власними. Це супроводжується спобами примусового нав'язування
власної позиції і призводить до психологічної напруженості та
протиборства.
Основними складовими конфлікту є: учасники конфлікту;
причини його виникнення; сприйняття конфліктуючими один
одного в ситуації, що виникла (насправді чи уявно);
спрямованість і емоційна виразність дій конфліктуючих. У
кожному конфлікті можна виділити його окремі компоненти
(сторони) — пізнавальний, емоційний, вольовий. Пізнавальний
компонент полягає в протиріччі сприймання тих чи інших подій,
явищ, фактів його учасниками в існуючій ситуації, викривленні
уявлень про індивідуальні особливості один одного та займану
позицію, справжні причини напруженості, можливі варіанти
вирішення проблеми. Конфлікт може також спричинитися
акцентуванням уваги не на цілісному тлі події, а на окремих її
фрагментах (частинах, деталях); загостренням пам'яті на
негативних обставинах, пов'язаних з контактами конфліктуючих у
минулому; низьку критичність мислення, нездатність зрозуміти
позицію іншого чи визнати правильність відмінної від своєї точки
зору, тенденційність та упередженість оцінок.
Емоційний компонент конфлікту виявляється як взаємна
антипатія чи особлива небезсторонність один до одного, взаємна
подразливість та збудливість, агресивність та злобливість,
неприйнятність емоційного стану іншої людини, емоційна тупість
чи, навпаки, підвищена ранимість, а також як зневажливість,
погорда, презирство, що підкреслено демонструється у спілкуванні.
Вольовий компонент конфлікту виражається через
взаємну демонстрацію (звичайно — словесну) суперечності
позицій, непоступливість, негативізм, небажання зрозуміти один
одного і розібратися в ситуації, що склалася, затяте нав'язування
своєї точки зору.
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Основними ознаками конфлікту як психологічного
феномену є:
1) наявність протиріччя (реального чи уявного, вигаданого),
що оцінюється як непереборне і набуває відкритої, демонстративної
форми. Таке протиріччя може виникнути власне як функція ситуації,
так і бути результатом «зусиль» учасників, їхніх вчинків, поведінки,
ставлення один до одного;
2) зміна характеру спілкування в напрямі конфронтації,
негативної спрямовності мінімум однієї, а частіше — обох сторін.
Відчуваючи взаємну неприязнь і небажання спілкуватись, учасники
конфлікту вимушені це робити (через наявність відносин службової
залежності чи підпорядко-ваності, для «збереження» сім'ї тощо), що
стимулює ескалацію конфлікту;
3) активність сторін, прагнення до перемоги будь-що,
поступове розширення арсеналу використовуваних засобів —
осуд, залякування-шантаж, погрози, фізичний вплив та ін.;
4) підвищений емоційний фон, загострення негативних
емоцій аж до їх повної безконтрольності.
Причини конфліктів можна поділити на об'єктивні та
суб'єктивні, причому в обох випадках вони негативно впливають як
на стосунки в офіційній та неофіційній сферах, так і на
психологічний
стан
окремої
особистості.
Об'єктивними
причинами конфліктів у колективі можуть бути: недоліки в
організації роботи, невідповідне матеріально-технічне забезпечення
діяльності (нестача технічних засобів, перенаселеність службових
кабінетів), нераціональний розподіл обов'язків та нерівномірна
завантаженість працівників роботою, а також формальне об'єднання
в робочі групи (відділи, підрозділи тощо) без врахування
психологічної сумісності учасників. Стосовно конфліктів у сім'ї — це
передусім матеріальні нестатки, побутова невлаштованість. Слід
враховувати, що кожна об'єктивна причина набуває особистішого
звучання, а наявні протиріччя призводять до загострення стосунків
між людьми.
Власне суб'єктивними причинами є: негативний соціальнопсихологічний клімат, невідповідність офіційної та неофіційної
структур колективу (протиборство між керівником і неформальним
лідером, ворожнеча між окремими неформальними групами),
негативні риси характеру та деякі особливості особистості (егоїзм,
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недостатні самовладання та витримка, завищені самооцінка та рівень
домагань, тривожність), наявність психологічних бар'єрів.
Кожен конфлікт має свою динаміку, він виникає і
розвивається протягом певного часу. Динаміка конфлікту — це
послідовна зміна його стадій, що характеризують
конфлікт з моменту його виникнення до вирішення.
Виділяють чотири основні стадії конфлікту.
Перша — виникнення конфліктної ситуації На цій стадії
зароджується протиріччя, яке може ще не усвідомлюватись
учасниками та свідками. Якщо конфлікт має намірений характер, то
протиріччя, що було в прихованій формі, загострюється із
ініціативи однієї з сторін.
Друга — усвідомлення конфлікту. Конфліктуючі сторони
починають
розуміти,
що
перебувають
у
конфліктних,
суперницьких стосунках із відповідним емоційним забарвленням.
Формується оцінка ситуації як конфліктної — визначаються
причина, привід, склад учасників, перебираються варіанти дій та
визначається оптимальний з них, приймається рішення на дію.
Рішення може бути двох видів: усіляко попереджувати розвиток
конфлікту, шукати компроміс, уникати конфлікту чи, навпаки,
активізувати конфлікт, надати йому більш гострої форми і досягти
перемоги.
Третя — зовнішній вияв конфлікту, його апогей. Відбувається
відкрите зіткнення протиборствуючих сторін, кожна з яких діє
відповідно до своїх намірів та прийнятих рішень. Водночас
робляться спроби блокувати дії суперника. Сторони можуть
погодитись на компроміс, і тоді зіткнення набере форми
переговорів (безпосередньо або через третю особу), причому
найбільш ефективний результат таких переговорів — взаємні
поступки.
Четверта — вирішення, завершення конфлікту. На цій стадії
учасники оцінюють наслідки своїх дій, співставляють досягнутий
результат із раніше наміченою метою. Залежно від висновків
конфлікт припиняється (затухає) або ж розвивається далі; в
останньому випадку він заново проходить через другу, третю та
четверту стадії, але вже на новому рівні.
Звичайно, виділення зазначених стадій досить умовне, якщо
враховувати різноманітність ситуацій, в яких виникає конфлікт, та
форм його перебігу.
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Лекційне заняття
План
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
Питання для обговорення
1. Поняття конфлікту та його функції.
2. Види та класифікація конфліктів.
3. Основні ознаки конфліктів.
4. Причини і динаміка конфліктів.
5. Конфлікти в діяльності правоохоронних органів.
Питання для самостійного опрацювання
Опрацюйте основну літературу з навчальної теми.
Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять.
Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем.
Глосарій: динаміка конфлікту, конфлікт, компроміс, уникнення,
пристосування, стадії конфлікту.
Підготуйте реферат з теми:
1. Особливості сучасного стану вітчизняної юридичної психології.
2. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста.
3. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими
злочинами проти особи, скоєнням самогубств.
4. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста.
5. Професійна деформація юриста та шляхи її подолання.
6. Юридична психологія в системі наукових знань.
7. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології.
8. Загально психологічні основи юридичної психології.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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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.
Скласти термінологічний диктант до теми.
Розв’язати тести:
1. Основними складовими конфлікту є:
а) учасники конфлікту;
б) причини його виникнення;
в) спрямованість і емоційна виразність дій конфліктуючих;
г) абсурдність дій.
2. Що не є окремим компонентом (стороною) конфлікту?
а) пізнавальний;
б) емоційний;
в) спонукальний;
г) вольовий.
3. Основними ознаками конфлікту як психологічного феномену
є:
а) наявність протиріччя;
б) зміна характеру спілкування в напрямі конфронтації, негативної
спрямованості мінімум однієї, а частіше — обох сторін;
в) пасивність сторін, аж до їх повного знищення;
г) активність сторін, прагнення до перемоги будь-що, поступове
розширення арсеналу використовуваних засобів;
д) підвищений емоційний фон, загострення негативних емоцій аж
до їх повної безконтрольності.
4. Види конфліктів класифікуються:
а) за числом учасників;
б) за формою прояву;
в) за расовою приналежністю;
г) за тривалістю.
5. За характером виникнення конфлікти поділяються на:
а) випадковий (ситуативний);
б) безсвідомий (хаотичний);
в) намірений (спровокований).
6. За результатами конфлікти діляться на:
а) конструктивний (продуктивний);
б) нейтральний (ніякий);
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в) руйнівний (деструктивний).
7. За сферою виникнення конфлікти діляться на:
а) службовий (предметно-діловий);
б) неслужбовий;
в) громадський.
8. За посадовим статусом учасників
а)горизонтальний;
б) діагональний;
в) вертикальний.
9. Чи може бути об'єктивною причиною конфлікту формальне
об'єднання в робочі групи (відділи, підрозділи тощо) без врахування
психологічної сумісності учасників?
а) так;
б) ні;
в) вагаюсь відповісти.
10. Чи може бути суб'єктивною причиною конфлікту
негативний соціально-психологічний клімат в колективі?
а) так;
б) ні;
в) вагаюсь відповісти.
11. Переростання конфліктів у злочини на грунті сімейно-побутових
стосунків частіш за все зумовлюється:
а) пияцтвом;
б) зрадами;
в) надмірним вживанням їжі.
12. Динаміка конфлікту — це:
а) послідовна зміна його стадій;
б) вертикальна конструкція дій;
в) зміна сторін конфлікту.
13. Що не є стадією конфлікту?
а) виникнення конфліктної ситуації;
б) усвідомлення конфлікту;
в) потурання конфлікту;
г) зовнішній вияв конфлікту, його апогей;
д) вирішення, завершення конфлікту.
14. Якими параметрами визначається стратегія поведінки в
конфліктній ситуації у його учасників?
а) наступальність;
б) підступність;
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в) кооперативність.
15. Що не є тактикою поведінки у конфлікті?
а) співробітництво;
б) протиборство;
в) поступливість;
г) уникнення;
д) потурання;
е) компроміс.
16.
Чи
можуть
конфлікти
розв'язуватись
шляхом
самоплинного перебігу, коли учасники чи треті особи не
вживають для регулювання процесу ніяких зусиль?
а) так;
б) ні;
в) вагаюсь відповісти.
17. Окремим випадком трансформації конфлікту є:
а) побутова достатність;
б) «механічне» розведення сторін у просторі;
в) безрезультативність дій.
18. При вирішенні конфліктів найбільш психологічно ефективними є такі напрями:
а) попередження розвитку і накопичення відмінностей у
оцінках, поглядах, цілях членів колективу;
б) досягнення взаєморозуміння;
в) переведення конфлікту з емоційного на інтелектуальний;
г) фінансування конфлікту.
19. Конкретними засобами вирішення конфлікту можуть бути:
а) ізоляція конфліктуючої сторони;
б) компроміс, що базується на взаємних розумних поступках;
в) поступове згладжування протиріч.
20. Найбільш типова форма ексцесів, що сигналізують про
конфлікт:
А) наркоманія;
б) взаємна лайка, яка сама себе живить;
в) різке слово;
г) докір.
Рольова гра:
План проведення ділової (рольової) гри
Заняття проводиться у формі ділової (рольової) гри з метою
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сформованості у слухачів вмінь і навичок подолання конфліктних
ситуацій в діяльності органів прокуратури.
Порядок проведення заняття:
1.Вступне слово викладача, роз’яснення завдання і порядку
проведення ділової (рольової) гри 5 хв.
2. Виконання практичних завдань 20 хв.
3. Підведення підсумків 10 хв.
Евристична гра ―Мистецтво розв’язання конфлікту‖
Гра розрахована на 35 хвилин. В межах цієї гри штучно
створюється конфліктна ситуація, розв’язання якої скеровується і
регулюється ведучим (викладачем).
Суть конфліктної ситуації. Треба уявити собі лікарню, яка
спеціалізується на пересадженні донорського серця. Лікарня отримує
донорське серце. На черзі на пересадження донорського серця
знаходяться чотири хворих: літній професор, який займається
розробкою вакцини проти раку, робота якого близько до завершення;
16-річна дівчина-сирота; молода, симпатична жінка, яка користується
винятковим уподобанням з боку медичного персоналу; викладач, мати
двох дітей, яка тільки поховала чоловіка, що загинув в автомобільній
катастрофі.
У всіх ситуація критична. Кожному залишилося жити не більше
місяця. Проблема: кому віддати перевагу для пересадження
донорського серця.
Джерела і література: 10-87.
Змістовий модуль ІІ.
ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 7. Психологія особистості правопорушника
За своєю структурою особистість злочинця нічим не
відрізняється від звичайної особистості, але зміст соціальних,
передусім, властивостей особистості у даному випадку інакший.
Особистість
правопорушника
—
свідомий
суб'єкт,
наділений сукупністю біологічно зумовлених і соціальне
детермінованих властивостей та якостей, поведінка якого
визначається антисуспільною спрямованістю, що виникає
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під впливом дії певних суспільнополітичних, економічних
та соціокультурних умов.
Центральним питанням даної проблеми є співвідношення
наслідуваних (біологічних) та набутих особливостей у детермінації
злочинної поведінки, і в зв'язку з цим — можливості та межі
корекції особистості правопорушника. Вирішення цих проблем
багато в чому базується на двох історичних напрямах учення про
природу правопорушень — про роль соціального та біологічного
чинників. Представники одного з них абсолютизують значення
вроджених якостей (3. Фрейд, Ч. Ламброзо, У. Шелдон, О.
Лазурський, Е. Фром), інші — визначають детермінацію злочинної
поведінки виключно за рахунок соціального (Д. Уотсон, Г. Лебон, Й.
Дюркгейм, Г. Тард, В. Бехтерев). Відомі також спроби механічного
поєднання дії біологічних і соціальних причин злочинності.
Принципова позиція сучасної юридичної психології полягає у
визнанні соціального і біологічного в людській природі, які не
протистоять, тим більше — не виключають один одного в
поясненні поведінки людини, а перебувають у взаємозв'язку та
взаємозалежності. Але при встановленні причин конкретної
соціально значимої дії, у тому числі і правопорушення,
визначальним є соціальне. Воно активно впливає на індивідуальні
особливості людини, детермінуючи зміст, сутність поведінки.
Біологічне — лише її динамічна, функціональна сторона, тобто
біологічні чинники є умовою дії соціальних причин.
Незважаючи на зрозумілість та логічність останнього
положення, проблема особистості злочинця залишається дискусійною
вже понад сто років. До цього часу є спроби пояснити її з позицій
вроджених властивостей особистості. Чим можна пояснити таку
живучість біологізаторства? Перш за все — недостатньою вивченістю
мотиваційної сторони вчинків людини, глибинних процесів
формування її особистості, а також нерозме-жованістю понять
«злочин» та «поведінка людини, зумовлена розладом психіки,
хворобливим станом» при аналогічних формах їх виявлення.
Правосуб'єктність як здатність осудної людини нести
кримінальну відповідальність (тобто стати злочинцем) у побутовому
розумінні, як правило, не сприймається. Тим часом формалізація
суб'єкта злочину за строго визначеними ознаками (віком, осудністю,
іншими) має глибокий сенс. Неосудна людина, яка вчинила суспільно
небезпечну дію, підлягає примусовому лікуванню (якщо у цьому є
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необхідність), осудна — покаранню. Вік визначає саму можливість
кримінальної відповідальності, оскільки йдеться про здатність людини
усвідомлювати соціальну значимість своїх вчинків, а відповідно — їх
суспільну небезпеку та забороненість законом.
Здатність людини до вибірковості поведінки не є її біологічною
сутністю, вона є сферою свідомості індивідуальності, її моральних та
правових засад. Ця здатність (як і кожна інша) може варіювати у
досить широких межах. В одних випадках звуження її зумовлене
нерозвиненістю (несформова-ністю) соціальних якостей особистості,
в інших — їх деформацією та формуванням антисуспільної
спрямованості, причому в граничних проявах вона набуває форми
готовності діяти злочинно, що притаманне рецидивістам. Одна й та
ж життєва ситуація сприймається й оцінюється кожною людиною порізному. Було б великою помилкою не вбачати тут індивідуальних
відмінностей. Особистість злочинця не виникає сама по собі. Вона
формується середовищем у широкому розумінні цього слова, тобто
комплексом мікро- та макровпливів, що потрапляють на певну
біологічну основу, але остання не визначає ні змісту особистості, ні її
поведінки. Якщо суворо дотримуватись принципу біологічної, наслідуваної детермінації злочинної поведінки, стає проблемним питання
про провину і відпо-відальність особистості, оскільки наука ще не
винайшла ефективних методів корекції природи людини.
Загальновизнаним є твердження, що зовнішній вплив видозмінюється за рахунок внутрішніх умов. Звідси інколи роблять
висновок, що сама особистість не може бути причиною злочину Але
такий висновок не беззаперечний. Річ не в тім, що відповідальність за
злочин в такому випадку ніби переадресується суспільству, а зі
злочинця — знімається. Принцип особистої відповідальності за
провину лишається, але людина може бути винуватою лише при
певному рівні розвитку свідомості та волі. У психологічних теоріях
особистості біологічному надається сенс «платформи», першооснови.
У процесі життєдіяльності, навчання та виховання людина набуває
соціальних властивостей, що притаманні тільки їй, і стає
індивідуально неповторною. Тобто біологічне — це умова розвитку
людини як особистості. Люди розрізняються за своєю конституцією,
типом нервової діяльності, задатками, а також внаслідок особливостей
соціалізації, формування і становлення особистостості та ін.
Соціальне і біологічне являють собою інтегративну єдність, яку
неможливо розділити.
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Структуру конкретного злочину можна, перш за все,
охарактеризувати як діяння, що складається з чотирьох елементів:
об'єкта (на що спрямоване); об'єктивної сторони (способу
вчинення діяння); суб'єктивної сторони (відношення до діяння та
його результатів) і суб'єкта (особи, що вчинила діяння). Але
виділення цих елементів, вірно відображаючи структуру злочину,
недостатньо продуктивне, бо не передбачає динаміки процесу,
який розгортається у часі та просторі.
Злочин, як правило, не вчинюється спонтанно, стихійно, він
практично завжди підготований досить тривалим процесом
формування особистості, що зумовлює процес прийняття рішення
та вибір засобів його здійснення. Йому передує ряд етапів психічної
діяльності суб'єкта, що поступово формують антисуспільну
спрямованість вчинку. Оскільки цей результат є своєрідною формою
взаємодії з середовищем, то й етапи формування антисуспільної
поведінки слід розглядати на тлі соціальної дійсності. Вони
виглядають таким чином: 1) формування особистості з
антисуспільною спрямованістю; 2) мотивація антисуспільного
вчинку; 3) прийняття конкретного рішення про його
здійснення; 4) реалізація цього рішення, включаючи сам вчинок
та настання його наслідків.
На кожному з етапів взаємодія особистості з середовищем
відбувається по-різному, суб'єкт може бути більш чи менш
активним, причому на останньому етапі він стає найбільш активно
діючим началом: впливає на соціальну дійсність у негативному
напрямі, що викликає відповідні соціальні санкції (засудження,
інші міри покарання, моральний осуд тощо). Різні й часові
параметри
етапів
здійснення
антисуспільного
вчинку:
антисуспільна спрямованість формується протягом досить
тривалого часу, мотивація і прийняття рішення потребує кількох
днів чи годин, реалізація рішення може відбутися протягом секунд
або хвилин.
Загальновідомо, що основою поведінки людини є, насамперед, її
потреби, що визначають механізм формування і тип відповідних
мотивів. Значна частка потреб має біологічну природу (наприклад, у
харчуванні, продовженні роду, самозбереженні та ін.), але методи і
засоби їх задоволення у людини соціалізовані, опосередковані
соціальною орієнтацією. Більшість потреб — суто людські: у
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спілкуванні, самоствердженні, визнанні й повазі та ін., а їх
задоволення можливе тільки в соціальному середовищі.
Важливо відзначити, що власне антисуспільних, злочинних
потреб не існує. Це ті ж загальнолюдські потреби, але деформовані за
своєю спрямованістю та інтенсивністю. Так, проведені дослідження
свідчать, що у осіб, які вчинили тяжкі насильницькі злочини, потреби
деформувались таким чином:
— потреба у спілкуванні — в потребу насильства над
оточуючими;
— потреба у самоствердженні — у прагнення владувати,
застосовувати силу, принижувати іншу людину;
— потреба у визнанні — в егоцентризм;
— потреба у повазі — в демонстрацію своєї переваги будьяким чином.
Це свідчить про наявність у носіїв зазначених потреб таких
особливостей
особистості,
як
брутальність,
примітивізм,
невихованість, жорстокість тощо. Поза ситуацією вчинення злочину
вони можуть сприйматися досить звичайно, буденно, хоча й не
вважаються привабливими. Більше того, їх констатація зовсім не
означає, що конкретний злочин було вчинено виключно для їх
задоволення або ж що вони характерні для кожного злочинця. Але
беззаперечно, що у середовищі, де така потреба сформувалась,
культивувалося зневажливе чи вороже ставлення до інших людей, до
суспільства в цілому.
Отже, вибір того чи іншого варіанту злочинної поведінки
залежить переважно від специфіки взаємовідносин із оточуючими та
самого соціального середовища. Не існує вродженої агресивності,
навіть якщо злочинець учинив маломотивовану чи зовсім
немотивовану, на перший погляд, агресивну дію. Це підтверджується
численними
експериментальними дослідженнями. Одне з них
проведено американськими вченими у Стенфордській тюрмі і мало на
меті визначити, як поводитимуться люди, раніше законослухняні, коли
вони переберуть на себе роль злочинця чи працівника тюрми
(наглядача, вихователя). Кандидати відбиралися із числа
добровольців серед студентів юридичних навчальних закладів. Усі
вони були фізично та психічно здорові, а їхня участь в експерименті
— повністю анонімна і для справжніх в'язнів, і для тюремної
адміністрації.
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Результати експерименту вражаючі. «В'язні» швидко стали
звичайними учасниками специфічного тюремного мікросе-редовища.
Вони відразу ж сприйняли правила й установки ув'язнених, їх стиль
спілкування один із одним та ставлення до адміністрації. Новий
спосіб життя настільки вплинув на студентів, що вже на шостий день у
їхній поведінці з'явились антисоціальні елементи. Інші, хто не
витримав психологічного навантаження, відреагували появою
психічних відхилень і були виведені з експерименту.
«Наглядачі» також швидко призвичаїлись: вони почали з
презирством ставитися до в'язнів, застосовувати лайку та
рукоприкладство і, нарешті, жорстокість та знущання. У раніше
спокійних, миролюбних людей розвинулися риси агресивності,
приниження та пригноблення ув'язнених увійшло до сфери їх
інтересів. Деякі «наглядачі» продемонстрували навіть садистські
тенденції, немотивовану лють і т. ін.
Кожен злочин безпосередньо пов'язаний із прийняттям
суб'єктом певного рішення: діяти чи утримуватися від дій
(бездіяльність) у ситуації, що склалася. Прийняття рішення являє
собою усвідомлення проблемної ситуації, своїх власних потреб та
інтересів, можливостей їх задоволення, постановку відповідної
мети, вибір найбільш прийнятного (привабливого) варіанту
поведінки.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Предмет та завдання кримінальної психології.
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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.
Питання для самостійного опрацювання
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.
Глосарій: мотив, мотивація, необережність, умисно, психологічні
наслідки, наглядачі.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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.
5. Характеристика мотиваційної сфери суб’єкта злочинної діяльності.
6. Мотив як елемент психологічного механізму злочинного діяння.
7. Співвідношення мотиву, цілі та результат при вчиненні злочину з
необережності та умисно.
8. Психологічні наслідки злочину.
Практичне завдання: Скласти на грунті вивчення матеріалів
кримінальних проваджень приблизну схему вивчення психології
звинуваченого (схему надає викладач).
Розв’язати тести:
1. Що не входить до структури конкретного злочину?
а) об'єкт;
б) суб'єктивна сторона;
в) суб'єкт;
г) предмет
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2. Що не є етапом формування антисуспільної поведінки?
а) формування особистості з антисуспільною спрямованістю;
б) мотивація антисуспільного вчинку;
в) прийняття конкретного рішення про його здійснення;
г) незадовільне навчання в школі;
д) реалізація цього рішення, включаючи сам вчинок та настання
його наслідків.
3. У злочині особистість виступає як:
а) занедбаний індивід;
б) складна біосоціальна система;
в) олюднена тварина
4. Поняття «спосіб життя» складається з:
а) матеріального середовища;
б) системи суспільних стосунків і зв'язків;
в) соціально-психологічної атмосфери;
г) фінансового добробуту.
5. Що не є типом антисуспільної спрямованості особистості?
а) асоціальний — коли поведінка не збігається з інтересами
суспільства, але не має чітко вираженого негативного ставлення
до нього і не завдає суттєвої шкоди;
б) антисоціальний — поведінка суперечить інтересам суспільства і
шкідлива для нього, але не є небезпечною для основних умов
суспільного буття;
в) політичний — коли поведінка особи залежить від прийняття
парламентом превентивних законів;
г) суспільно небезпечний — свідомо спрямований проти основних
засад суспільства, коли поведінка становить значну, серйозну
небезпеку.
6. Різновиди суспільно небезпечної спрямованості особистості:
а) некримінальна;
б) передкримінальна;
в) субкультурна;
г) кримінальна.
7. Основою поведінки людини є, насамперед, її:
а) потреби;
б) звичаї;
в) мотивація
8. Поведінка складається з низки вчинків, що знаходяться під
контролем:
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а) психіки;
б) поліції;
в) свідомості
9. Елементарною ланкою поведінки є:
а) поцілунок;
б) вольовий акт;
в) вчинок
10. Якими категоріями визначається кримінально-правове
поняття злочину?
а) суспільної небезпеки;
б) бездіяльності;
в) протиправності.
11. Назвіть три основні етапи механізму злочинної поведінки:
а) мотиваційний;
б) цілепокладаючий;
в) операціональний
12. Біологічні умови до протиправної поведінки це:
а) патологія біологічних потреб (сексуальне викривлення);
б) спадкові захворювання;
в) неврастенія;
г) психопатія та інші нервово психічні захворювання;
д) все перераховане.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
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Тема 8. Психологія злочину як результат злочинної діяльності
З позицій психології людина здійснює вольові дії (акти) і
неусвідомлені, рефлекторні рухи та імпульсивні дії. Поведінка
складається з низки вчинків, що знаходяться під контролем
свідомості; діяльність — сукупність послідовно здійснюваних
поведінських актів, які спричиняють зміни в оточуючому
середовищі та в самій особі. Діяльність можна розглядати дещо
інакше — не як сукупність поведінських актів, а з позиції їх
значимості для людини, оточуючих, суспільства у цілому, їх
соціальної цінності (правової, політичної, моральної, релігійної
тощо). Саме при такому підході вживається термін «поведінка»,
тобто зовнішньо виражена форма діяльності, яка підлягає оцінці.
Поведінка завжди пов'язана з системою тих соціальних
зв'язків і відносин з іншими людьми, суспільством, державою у
цілому, у яких індивід проявляє себе як особистість. Саме тому
вони є об'єктом правової і моральної оцінки та регуляції поведінки.
Поведінка — ланка, що опосередковує взаємовідносини між
свідомістю людини і зовнішнім світом. Питання про правові якості
людини звичайно концентрується на співвіднесенні поведінки і
правової свідомості індивіда, але при цьому слід вважати, що: 1)
незнання закону не звільняє від відповідальності, а його знання
часто не є перепоною для правопорушення; 2) законослухняна
поведінка забезпечується, передусім, моральними нормами
особистості та її найближчого середовища, соціоконтроль якого
особа сприймає як стримуюче начало, а норми — як свої власні.
Елементарною ланкою поведінки є вчинок — одинична
цілеспрямо-вана дія, взята у нерозривій єдності суб'єктивних
спонукань соціально значимих наслідків. Злочин — вольовий акт
людської поведінки, що знаходиться під контролем
свідомості: вибірковість поведінки стає основою кримінальної
відповідальності за його вчинення.
Кримінально-правове поняття злочину визначається двома
основними категоріями — суспільної небезпеки і протиправності. До них часто додається винуватість і покарання,
хоча, на наш погляд, це не цілком вірно, оскільки без вини немає
злочину, а покарання — наслідок, результат вчиненого злочину, а не
він сам. Усвідомлення суспільної небезпеки вчиненого чи
можливість такого усвідомлення, поряд з протиправністю,
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відрізняє злочинну поведінку від законослухняної. У кримінології в
предмет вивчення злочину включаються, поряд з іншими аспектами,
і його джерела — детермінанти, у тому числі — психологічні.
Злочинна пове-дінка є процес, що розгортається у просторі і
часі та включає не лише самі дії, але й попередній вплив на
особистість, психологічні явища та процеси, які
визначають генезис протиправного вчинку.
Психологічна структура злочинної поведінки має такі ж
компоненти, як законослухняна, але зміст їх інший. У цілому вона
характеризується як антисуспільна, тобто заборонена законом через
підвищену суспільну небезпеку. Можна виділити три основних
етапи механізму злочинної поведінки: 1) мотиваційний, 2)
цілепокладаючий, 3) операціональний (виконавчий), кожен із
яких виконує свої функції у взаємозв'язку з іншими. Власне
поведінкою є лише заключний етап, коли злочин реалізується
зовні і набуває юридичної значимості. Оскільки нас цікавлять
психологічні детермінанти злочинної поведінки, необхідно
розглядати і попередні етапи, тим більше, що їх розподіл досить
умовний: усі компоненти поведінського акту рухливі, міняються
місцями, окремі з них можуть немов би випадати, ясно не
визначаючись,
На першому етапі злочину формуються його психологічні
причини — спонукальні засади. Термін «мотивація»,
похідний від мотиву, вживається у декількох значеннях.
У вузькому смислі — це: 1) процес виникнення мотиву в результаті
взаємодії особи з оточуючим середовищем; 2) сукупність спонукань
і мотивів, які визначають поведінку, їх система; 3) динаміка
розвитку вольового акту, обумовленого певними мотивами (від
прийняття рішення діяти до результату). У широкому смислі
мотивація включає свідомість індивіда, його соціальні і прородні
якості (властивості), що визначають ставлення до інших людей,
соціальних цінностей, самого себе і знаходять відображення у
мотивах поведінки і діяльності. Особливе значення у психології
надається так званій «боротьбі мотивів» («добра і зла», «за і проти»)
та вибірковості засобів їх задоволення.
Мотивація поведінки взагалі і злочинної зокрема,
співвідносяться як одиничне, окреме і загальне: мотивація
конкретного злочину одинична, вона має свою специфіку і
неповторні, притаманні тільки їй риси. Суттєва властивість такої
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поведінки — суспільна небезпечність і протиправність. Злочин —
не просто дія (бездіяльність), зумовлена певними мотивами,
фактично — це результат дії, що являє собою суспільну небезпеку і
протиправність, які суб'єкт міг чи повинен був передбачити.
Виникнення мотиву звичайно опосередковується потребами
особистості та необхідністю їх задоволення. Мотив не є потреба, а
лише обгрунтування рішення діяти по її задоволенню на рівні
свідомості, після чого — прагнення до цілі у вибраному напрямі;
інакше кажучи, мотив — усвідомлене прагнення діяти для
задоволення потреб, інтересів та інших спонукаючих
стимулів. За соціальною значимістю потреби можна розподілити
на нормальні (схвалювані мораллю і правом) та деформовані
(засуджувані) і викривлені (аморальні). Кожна з названих груп може
спонукати злочинну поведінку, але це не означає, що тільки
задоволенням потреб все можна пояснити; наявні окремі факти
вчинення злочину заради його самого, незалежно від результату,
заради самого процесу здійснення злочинних дій і т. ін., зумовлені
своєрідною мотивацією, незалежною від потреб у їх звичайному
смислі. Як джерела виникнення мотивів виступають емоції, почуття,
переконання, світогляд та інші психічні феномени.
Особлива роль належить тут інтересам, які реалізуються через
свідомість індивіда, перетворюючись у прагнення до вчинення
конкретного злочину. Інтерес є ланкою між спрямованістю і
мотивами; сформувати інтерес — означає зробити дійовим мотив
поведінки чи сформувати його заново.
Прагнення можна поділити на чотири групи: 1) до
результату дії — при співпаданні цілі і наслідків, що наступили, 2)
до самих дій (коли ціль і результати не співпадають), 3) до
злочинної поведінки безвідносно її результату, 4) до
самоствердження через демонстрацію сили, хоробрості,
переваги, незвичності та інших проявів злочинного змісту.
Зазначені різновиди прагнень (власне мотивів дій) відрізняються
своєрідністю, а їх конкретизація наближає нас до предметного
розгляду мотивації злочинної поведінки.
Безпосередньою причиною виникнення мотиву звичайно
виступає привід — об'єктивний чинник (випадок, обставина), що
використовується при вчиненні злочину; це може бути образа,
сварка, насильство тощо. Приводи можуть бути типовими чи
нетиповими, суттєвими чи незначними. Мотив також може
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виникнути без зовнішніх приводів, більш того — спровокуватись
потерпілим (наприклад, при хуліганстві). Більш загальним щодо
приводу є поняття «стимул», тобто зовнішня необхідність, що є
безпосередньою активізуючою ланкою вчинку (раптово виникла
небезпечна ситуація, примус, насильство, прохання тощо) і
посилює спонукання до дії чи безпосередньо формує її мотивацію.
Мотив слід відрізняти від наміру — мисленого образу дії, яку
особа прагне чи вирішила здійснити: при одному й тому ж намірі
вчинок реалізується через різні мотиви, а сам мотив не визначає
змісту намірів та дій, спрямованих на його задоволення.
Викривлення потреб чи інших спонукань і усвідомлене
прагнення діяти так або інакше здійснюється під контролем
свідомості суб'єкта та є похідною від його соціальних властивостей,
які складають ядро особистості, її «керуючої» системи —
особистісної
спрямованості
(світорозуміння,
переконань,
поглядів), ціннісних орієнтацій, соціальних установок, провідних
мотивів поведінки, притаманних даній особі. Саме вони визначають
зміст будь-якої форми діяльності та пове-дінських проявів
соціальної (антисоціальної) активності на всіх її етапах. Особлива
роль належить їм при формуванні мотивації поведінки і окремих
вольових актів (її компонентів). Соціальні властивості особистості,
тобто змістовний бік свідомості, визначають вибірковість
поведінки та наступну відповідальність за неї.
Характеризуючи мотиви злочинів, діюче кримінальне
законодавство звичайно користується узагальненою термінологією,
називаючи
«низинні
спонукання»,
«мотиви
особистої
зацікавленості», «хуліганські спонукання», що завжди потребує
пояснення та уточнення. Юридична форма вираженн я мотивів
— статична характеристика найбільш типових, узагальнених форм
при багатозначності мотивації і полімотивованості фактично
вчинюваних дій, оцінка яких дається законом. Дійсно ж мотив —
динамічна категорія, взаємозв'язана з іншими психічним явищами
та самою особистістю, змістовна сторона яких може змінитися
будь-коли. За джерелами утворення, специфікою відносин мотиви
можна поділяти на кілька груп: 1) особистого характеру (помста,
ревнощі, особиста зацікавленість); 2) такі, що не мають прямого
(безпосереднього)
особистісного
значення
(хуліганство,
прагнення протидіяти законним вимогам представників закону,
порушення громадського порядку); 3) зумовлені протиправною
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поведінкою потерпілого чи ситуацією (ексцес оборони,
невиправданого ризику), коли утруднена правильна оцінка подій
та прийняття адекватного рішення. Особливу групу складають
мотиви
злочинів
неповнолітніх,
зумовлені
їх
віковими
особливостями, що нерідко призводить до розриву між мотивами,
недостатньо повно усвідомленими спонуканнями та змістом
фактично вчиненого при недостатній сформованості соціальних
властивостей особистості та наявності псевдосоціалізацїї.
На другому етапі розвитку злочинної поведінки —
цілепокладанні — різноманітні спонуки і почуття особистості
оформляються у свідомості суб'єкта у вигляді ідеальних прагнень до
певної мети. Кінцева мета дій часто складається із ряду
проміжних, що досягаються послідовно для отримання бажаного
результату. Мета і результат співпадають при наявності умислу: при
прямому наслідки є бажаними, при непрямому — вони
допускаються.
Злочинна
самовпевненість
характеризується
прагненням уникнути наслідків, що фактично не досягається. Мета
дії і наслідки, що наступили, у певних випадках складної вини та
при вчиненні злочинів із-за необережності не співпадають, але це
не означає, що вони безцільні чи безмотивні. Мета — форма
реалізації мотиву, яка втілюється у діях і результатах; взаємозв'язок
мотивів і цілей дій — основа змісту заначеного етапу злочину, що
завершується прийняттям рішення діяти.
Прийняття рішення — психологічний процес вибору
найбільш бажаного варіанту злочинної поведінки;
воно
безпосередньо зв'язане з вибірковістю поведінки. У рішенні знаходять відображення всі об'єктивні і суб'єктивні чинники, що
обумовили вчинення злочину (передували йому) і модель
майбутнього злочину, його можливі наслідки не лише як результат,
але й як можливість покарання за його вчинення. Тут, безсумнівно,
присутня оцінка співрозмірності інтересів, що зумовлюють зміст
мотивації і названих наслідків. До можливості покарання кожен із
винних ставиться по-різному: один прагне його уникнути, інший —
ігнорує, третій — не задумується.
Структура процесу прийняття рішення може бути
представлена наступними етапами: 1) підготовчий — переробка
інформації і осмислення варіантів наступних дій (бездіяльності),
можливих наслідків; 2) основний — вибір одного, найбільш
прийнятного варіанту дій; 3) контрольний — оцінка рішення із
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позицій необхідності і доцільності, його можлива корекція, зміна
спрямованості наступних дій і прийняття нового рішення, у тому
числі — сполученого з відстроченням задуманого та добровільною
відмовою від здійснення злочинного умислу; 4) заключний
(операціональний) — реалізація прийнятого рішення, безпосереднє
вчинення злочину.
Психологічний зміст злочину може бути розгорнутим чи
скороченим, тривати у часі та просторі або ж бути
швидкоплинним. На поведінку у момент здійснення злочину вирі шальним чином може впливати ситуація: оцінивши її, злочинець
нерідко змінює план дій, час, місце та ін., відкладає злочин,
відмовляється від його продовження чи планує інший. Найбільш
простим варіантом злочину є дія, що призводить до одного чи
кількох наслідків; більш складним — злочин, що складається із
двох дій, що привели до одного чи кількох наслідків, чи низки дій,
об'єднаних єдиним умислом, спрямованих до єдиної мети. Відомі
також довготривалі злочини (наприклад, втеча з-під варти);
злочинний результат може бути досягнутий одночасними чи
різночасними діями декількох осіб у співучасті, у вигляді групової
діяльності різноманітних злочинних угрупувань (від звичайних
груп до організованих спільностей).
При ознайомленні з проблемою може скластись враження
про різний психологічний зміст механізму злочинної поведінки
залежно від форми вини — умислу чи необережності. Насправді ж
тут більше подібності, ніж відмінностей, а останні фактично
стосуються, насамперед, психологічного ставлення суб'єкта до
суспільно небезпечних наслідків (коли йдеться про матеріальні
злочини) та до самих дій (коли вони визначені у законі як
формальні), а не самого механізму злочинного поведінського акту.
Спроби трактувати деякі злочини як немотивовані, вчинювані без
мети, позавольові тощо викликаються швидше нерозумінням чи
змішуванням двох понять — суспільно небезпечної поведінки
неосудних осіб та близьких до неї проявів пограничних станів
людської психіки і суспільно небезпечних, злочинних дій осудних
суб'єктів, носіїв свідомості і волі, здатних до вибіркової поведінки.
У останньому випадку йдеться про правосуб'єктність —
досягнення відповідного віку кримінальної відповідальності та
розвиненість свідомості (рівень дорослості), у соціальному смислі
достатніх для оцінки вчинених дій. Поза свідомості і волі немає
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злочину і відповідальності за нього. Рішення діяти приймається
осудною особою і при наявності умислу, і при необережності, але
якщо повернутись до попередніх психологічних компонентів, то
виявляється, що у свідомості суб'єкта були присутніми мотивація і
цілепокладання, які при вчиненні злочину з-за необережності не мали
прямого відношення до фактично наступивших наслідків.
Йдеться швидше про мотивацію ігнорування, зневажання
загальноприйнятими чи спеціальними правилами убезпечення, їх
неусвідомлене чи свідоме порушення, незалежно від того, до чого це
призвело (наприклад, відволікання уваги водія певними спонуканнями
чи обставинами спричинило трагічні наслідки, що не применшує
його вини, оскільки він за правилами повинен бути уважним).
Перелік тут може бути невичерпним, але очевидно, що при
вчиненні злочину у формі злочинної необачності (халатності) мотив і
мета стосуються самих дій, а не наслідків, як у злочинних деліктах.
Злочинна самонадіяність, поряд з діями, означає не тільки певне
усвідомлення суспільно небезпечних наслідків, але й прагнення їх
уникнути, скориставшись своїми уміннями, навичками і т. ін.:
наслідки наступають, оскільки розрахунки суб'єкта не підтвердилися.
Мотив сам по собі бездіяльний, доки не з'явилось прагнення його
задовольнити, що потребує не тільки усвідомлення, але й проявів волі
— прийняття рішення діяти у вибраному напрямі та його здійснення.
Усвідомленість включає також розуміння суспільної небезпечності
вибраних злочинних форм і засобів задоволення потреби або ж
реальні можливості такого усвідомлення. У інших випадках має місце
казус — невинне спричинення шкоди, незалежно від того, чим
керувався суб'єкт і що він при цьому переживав.
Таким чином, якщо прослідкувати генезис злочинної поведінки
від її витоків до настання наслідків, можна констатувати, що вона є
низкою багатократної взаємодії між особистістю і середовищем,
точніше — результатом такої взаємодії, незалежно від того, про який
злочин йдеться і яка поведінка йому передувала. Але при цьому завжди
очевидні відмінності передкримінальності умисних злочинів та
злочинів із-за необережності і неоднозначність особистості самого
злочинця.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.
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Лекційне заняття
План
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.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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.
Психотренінг: Перегляд на занятті спеціальних відеороликів та їх
аналіз з позицій юридичної психології.
Питання для самостійного опрацювання
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.
Глосарій: злочинне формування, психологічні методи, казус, намір,
психологічна структура.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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.
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5. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань
(груп), їхньої протиправної діяльності.
6. Типи злочинних формувань.
7. Структура злочинних формувань.
8. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю.
9. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань
(груп), їхньої протиправної діяльності.
10. Типи злочинних формувань.
11. Структура злочинних формувань.
12. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю.
Скласти термінологічний диктант до теми.
Розв’язати тести:
1. Безпосередньою причиною виникнення мотиву звичайно
виступає:
а) вчинок;
б) привід;
в) бажання.
2. Чи може виникнути мотив без зовнішніх приводів?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти
3. Більш загальним щодо приводу є поняття:
а) «стимул»;
б) бажання;
в) подія.
4. На які групи можна поділяти мотив за джерелами утворення?
а) особистого характеру;
б) такі, що не мають прямого (безпосереднього) особистісного;
в) зумовлені протиправною поведінкою потерпілого чи
ситуацією;
г) геоцентричного спрямування.
5. Структура процесу прийняття рішення може бути
представлена наступними етапами:
а) підготовчий;
б) основний;
в) контрольний;
г) стриманий.
6. Казус це:
а) невинне спричинення шкоди;
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б) винне спричинення шкоди;
в) нейтральне спричинення шкоди.
7. Генезис злочинної поведінки залежить:
а) від складу розуму;
б) від багатократної взаємодії між особистістю і середовищем;
в) від її витоків.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 9. Психологія потерпілого
Суміжною
з
проблемою
особистості
злочинця
(правопорушника) є проблема особистості і поведінки потерпілого,
що давно цікавить юристів і психологів. Історично вона виникла як
розробка прикладного напряму для забезпечення потреб
кримінально-процесуальної діяльності та попередження злочинів у
межах кримінології. Порівняно недавно сформувався новий напрям
вчення про жертву злочину — віктимологія, яка вивчає особистість і
поведінку потерпілого як суб'єктивні чинники, що сприяють
вчиненню злочинів, розробляє заходи профілактики. Юридична
психологія об'єднує ці напрями та забезпечує практику відповідними
рекомендаціями.
Кримінальний закон не містить поняття потерпшого як суб'єкта
правоохорони: він охороняє інтереси тих суб'єктів, проти прав яких
спрямований злочин. Відповідно потерпшими є особи, інтересам яких
спричинена шкода безпосередньо злочином. У одних випадках це
фізичні особи, в інших — юридичні особи, суспільство, держава в
цілому. Потерпілий підлягає кримінальній відповідальності за надання
неправдивих свідчень, хоча двозначність процесуального стану
завжди залишає місце для сумнівів у його нейтральності до факту
злочину, потребуючи перевірки інформації. Окрім того, певна
категорія кримінальних справ може бути порушена лише за скаргою
потерпілого, що теж створює певні утруднення у оцінці
добропорядності деяких із них (практиці відомі випадки
провокаційної поведінки, шантажу та вимагательства, неправдивих
звинувачень тощо).
Існує ще один аспект впливу на вірогідність показань
потерпілого — його власна вина у тому, що мало місце, спроби її
втаємничити, применшити чи, принаймні, виправдати свою
неприйнятну поведінку. Якщо виходити з фактичних реалій, У одних
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випадках потерпілий — дійсно невинувата жертва злочину, у інших
— його поведінка не є бездоганною з моральних та правових
позицій. У кримінальному праві немає поняття «вина потерпілого»,
воно є лише у цивільному праві. Зазначене передбачає
усвідомлення потерпілим як фактичної сторони своїх дій, так і
суспільної їх значимості, відображаючи негативне ставлення до
правоохороняємих інтересів. Факт визнання особи винною
презюмує наступний розгляд цивільного позову, ускладнюючи
вирішення проблеми.
Поведінка потерпілого найчастіше являє суспільну небезпеку у
вигляді професійного та іншого ризику, порушень правил безпеки
на виробництві, правил перестороги при користуванні джерелами
підвищеної небезпеки, безпосереднього джерела наступного ексцесу
оборони від його власних суспільно небезпечних, у тому числі
злочинних, посягань, провокування стану сильного душевного
хвилювання образами, насильством та ін. і вчинення злочину на
цьому грунті. Інакше кажучи, злочин може спричинятись самим
потерпілим, дії якого суспільно небезпечні, протиправні, а інколи —
злочинні за своєю суттю. Отже, справжньою жертвою злочину з
очевидністю може бути лише особа, поведінка якої не була
віктимною, хоча таке визначення протирічить чинному закону.
Різний характер поведінки потерпілого, позитивна чи
негативна його спрямованість по-різному відображаються на
суспільній небезпечності вчиненого злочину. Якщо при позитивній
поведінці потерпілий є «невільною» жертвою злочину, то при
негативній, коли характер і спрямованість власних дій
усвідомлюються, повинні усвідомлюватись і їх наслідки. З одного
боку, потерпілий може свідомо провокувати злочинні дії іншої
особи щодо себе, розраховуючи на успіх, з іншого — його
поведінка може лише об'єктивно сприяти вчиненню злочину (що
він розуміє або ж навіть не здогадується). Загальновідомі такі факти
«безвинних» дій потерпілого, за формою співпадаючих із суспільно
небезпечними чи навіть злочинними, наприклад, захист від уявного
посягання з перевищенням його меж.
Пропонувались різні класифікації потерпілих. На нашу
думку, найбільш вдалою є класифікація польського юриста Б.
Холиста. Вивчаючи роль потерпілого у генезисі убивств, він виділив:
1) осіб із «винною схильністю» — алкоголіків, наркоманів, повій,
авантюристів за характером, схильних до невитриманої та
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брутальної поведінки, 2) осіб із «невинною схильністю» — що
стають жертвами через професійну приналежність (касири, водії
таксі, працівники міліції та ін.), через економічний стан
(підприємці, бізнесмени чи, навпаки, утриманці), 3) випадкових
осіб — таких, що опинились у криміногенній ситуації не з власної
волі. Представникам першої групи часто притаманне не тільки
негативне ставлення до соціальних цінностей, але й нехтування
власним здоров'ям та життям, що становить небезпеку для
особистості. Так, за даними кримінологів, при вчиненні побутових
насильницьких злочинів віктимна поведінка потерпілих мала
місце у 40-50 %, зґвалтування — 30-35 %, шахрайства — 70-80 %
випадків.
Неправомірність
поведінки
потерпілого
найчастіше
проявляється у насильстві, образах, приниженні людської гідності,
що спричиняють вчинення злочинів у стані афекту, при ексцесі
оборони, у так званих «виключних» обставинах. Сюди слід додати
різновиди девіантної поведінки, притаманні певним соціальним
прошаркам, наприклад, молодіжним групам, які протиставляють
свої цінності суспільним і можуть бути визначені як
передкримінальність (алкоголізм, наркоманія, проституція тощо).
За статистичними даними, понад 40 % жертв убивства перебували
у стані сп'яніння, викликаного спільним вживаням спиртних
напоїв; з практики відомі (така статистика не ведеться) непоодинокі
випадки аморальної або ж легковажної поведінки осіб, що стали
жертвою зґвалтування (27 % цих злочинів вчинені у квартирі
обвинувачуваних, 10 % — по місцю проживання потерпілої; між
злочинцем і жертвою часто існували так звані «передделіктні
контакти», а сам злочин став наслідком неправильної оцінки
опору потерпілої, що належним чином не оцінювалось через
попередню її поведінку).
Проводячи віктимологічне дослідження, Л. Ф. Франк встановив
наявність між сторонами соціальних зв'язків, у тому числі —
родинних, позашлюбних стосунків, сусідства, що не могло не
впливати на відносини між потерпшим і злочинцем1. Серед
засуджених 90,8 % осіб мали з потерпшими попередні стосунки.
Відповідаючи на запитання, вони зазначали, що поведінка
потерпілих вплинула на вчинення злочину: 45,61 % —
застосовували насильство чи здійснювали спроби його застосування;
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31,5 % — сприяли створенню відповідної ситуації; 10,7 % — мали
необгрунтовані майнові претензії.
Звичайно, до таких даних слід підходити критично, оскільки
засудженим притаманне прагнення самовиправдання, але загальну
тенденцію вчинення злочинів вони визначають достовірно. Вона
знаходить об'єктивне підтвердження за матеріалами кримінальних
справ. Отже, вибір жертви не можна вважати абсолютною
випадковістю.
У сучасних умовах економічних перетворень у суспільстві
з'являються раніш невідомі види злочинів: вимагательство із боку
злочинних угрупувань щодо дрібних та середніх підприємців (рекет),
обман споживачів через збут низькосортної чи зовсім непридатної
продукції, незаконне заволодіння житлом, викрадання людей із метою
отримання викупу та ін. Підприємці часто попадають у залежність від
кримінальних структур через вимушене маніпулювання статтями
прибутків та видатків, укриття прибутків від оподаткування, про що
стає відомо злочинним авторитетам; жертвами такого злочину, як
заволодіння чужим майном, стають одинокі перестарілі громадяни,
інваліди, душевно хворі, діти-сироти та інші громадяни, що не мають
засобів для існування. Вже сформувались технології вчинення
незаконних фінансових операцій (зокрема, фіктивних банкрутств),
що стає можливим завдяки корумпованим зв'язкам між злочинцями
та їх жертвами, з наступним зрощуванням економічної злочинності з
загальнокримінальною.
Свідчення потерпілого — не тільки джерело доказів, а й засіб
захисту його інтересів. Ставлення потерпілих до встановлення
істини може бути різним: одні зацікавлені у цьому, інші прагнуть до
часткового чи повного її приховування, для чого існує безліч причин
та мотивів. Так чи інакше, потерпілий — особа, зацікавлена у
вирішенні справи, що потребує врахування специфіки його
особистості і поведінки до і в момент вчинення злочину, з'ясування
обставин, які його безпосередньо стосуються. Тому на його допиті
слід звертати увагу на можливість наступних обставин: 1) страху
перед злочинцем і його оточенням, погроз, шантажу, умовлянь та
підкупу з їх боку; 2) негативного ставлення до факту розслідування,
правоохоронних органів у цілому через власну кримінальність; 3)
властивостей особистості чи її стану, що утруднюють сприймання
ситуації та її відтворення.
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При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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.
Питання для самостійного опрацювання
1.Психологічний аналіз показів потерпілого.
2.Віктимна поведінка особи як причина злочину.
3.Соціально-психологічні шляхи подолання віктимності.
4.Теорія вродженої злочинності.
Глосарій: віктимність, вроджена злочинність, потерпілий, жертва,
кримінальність.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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.
5. Психологічний аналіз показів потерпілого.
6. Віктимна поведінка особи як причина злочину.
7. Соціально-психологічні шляхи подолання віктимності.
8. Теорія вродженої злочинності.
Підготувати реферативні повідомлення.
Розв’язати тести:
1. В яких аспектах варто розглядати особистість потерпілого?
а) статична сфера;
б) космічна;
в) динамічна сфера.
2. До спеціальних методів дослідження особистості і поведінки
потерпілого відноситься:
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а) аналіз слідчої і судової статистики;
б) слідчої і судової практики;
в) вивчення матеріалів судово-психологічні дослідження конфліктних
ситуацій;
г) визначення кулінарних уподобань
3. Поведінка потерпілого в момент скоєння злочину залежить від:
а) впливу зовнішнього середовища, в даному випадку, злочинного
нападу або іншого впливу;
б) стану погодних умов;
в) індивідуальних особливостей особистості.
4. На поведінку потерпілого має суттєвий вплив:
а) виховання в школі;
б) правосвідомість;
в) знання законів.
5. Що не включає в себе психологічна характеристика
потерпілого?
а) дослідження його особистості;
б) закономірностей та механізми формування психічного стану;
в) поєднання психологічних особливостей і рис людини, що
визначають її своєрідність;
г) майновий стан.
6. У структурі особистості потерпілого виділяють:
а) можливості;
б) амплуа;
в) властивості;
г) спрямування.
7. Особистості потерпілого у кримінальному процесі не
притаманні такі психологічні характеристики:
а) самооцінка;
б) самоповага;
в) характер;
г) знання .
8. До структури характеру потерпілого входять:
а) сексуальна орієнтація;
б) ставлення до суспільства, людей, соціально-етичних цінностей, себе
самого, праці, матеріальних речей;
в) емоції;
г) суспільна установка.
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9. За генезисом виникнення характеристики особистості
потерпілого поділяються на:
а) соціально-психологічні;
б) морально-організаційні;
в) емоційно спрямовані.
10. Психологічна характеристика потерпілого охоплює:
а) соціально-психологічні властивості його особистості;
б) загальнопсихологічні властивості його особистості;
в) індивідуально-психологічні властивості його особистості;
г) життєвонеобхідні властивості його особистості.
11.
Індивідуальні
властивості
особистості
потерпілого
включають:
а) біологічні властивості (стать, вік, вади фізичного розвитку);
б) психічні властивості (агресивність, довірливість, необережність та
ін.);
в) суспільний стан особи;
г) економічний стан;
д) все перераховане.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 10. Психологія неповнолітніх як суб’єктів правопорушень
Як свідчить статистика, понад 70 % злочинів неповнолітні
вчиняють у групі. Враховуючи неповноту статистичної інформації
(окремі учасники групових злочинів не притягаються до
кримінальної відповідальності або ж залишаються невідомими
правоохоронним органам), можна стверджувати, що вчинення
злочину підлітком-одинаком — швидше виняток, аніж правило,
але і в таких випадках завжди наявний вплив на неповнолітнього
правопорушника найближчого соціального оточення, групи з
антисоціальною спрямованістю, до якої він належить чи належав
раніш. Слід особливо відзначити, що участь у групі і співучасть у
вчиненні злочину звичайно не співпадають. Не виключена також
різниця ролі, виконуваної в групі та при вчиненні конкретного
злочину, що необхідно враховувати у роботі з неповнолітніми.
Проведені дослідження свідчать, що злочинні групи
неповнолітніх і молоді виникають, переважно, на основі
неформальних груп або «груп дозвілля». Це пов'язано з такими
елементами підліткової психології, як підвищена схильність до
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навіювання та наслідування, несталість емоційно-вольової сфери,
орієнтованість на групу (конформізм), домінування потреби у
спілкуванні з однолітками та переоцінка значимості їх схвалення,
некритичність оцінки своїх переваг і недоліків та ін.
Звичайно, криміногенну значимість мають не перераховані
вікові особливості самі по собі, а їх зміст та спрямованість.
Соціальні властивості особистості у підлітків ще тільки починають
формуватись. Окрім вже зазначеної недостатньої самокритичності
при оцінці своєї поведінки, у них може бути навіть знижена
здатність до вибірковості свідомих дій. Але особливу увагу слід
приділити домінуючій у цьому віці потребі в спілкуванні та
схильності до групування. Саме тут підлітки мають можливість
виявити себе та самоствердитись як особистість.
За даними психологічних досліджень учасників злочинних
груп неповнолітніх та молоді первісно об'єднувало: сусідство по
будинку — 30,4 %, проживання на одній вулиці — 24,8 %, спільне
навчання та робота — 16 %. їх антисуспільна спрямованість
зумовлювалась необхідністю задоволення потреби в спілкуванні
при наявній вузькості, обмеженості інтересів (їх примітивізмі),
невмінні організувати своє дозвілля, що посилюється комплексом
об'єктивних причин та утрудненнями у нормативному проведенні
часу. Повнокровне спілкування з однолітками в офіційному
середовищі для підлітків, які опинилися в психологічній ізоляції,
заміщається асоціальним. Антисуспільна група стає референтною,
завдяки чому негативний вплив її посилюється, а вікові особливості
набувають викривлених форм: підвищена емоційність виявляється у
нестриманості, потреба самоствердження — у брутальності, цинізмі
тощо.
Неповнолітні учасники антисуспільних груп, як правило, не
здатні проявити себе та утвердитися в групах, діяльність яких є
соціально-корисною, вони поступово втрачають зв'язки з
колективами, до яких формально належать, перестають
орієнтуватись на їх ставлення, не цінують їх думку. Близько 70 % з
них вчаться погано чи посередньо, 40 % — порушують дисципліну,
37 % — раніш вже вчиняли проступки та правопорушення; наявні
також конфліктні стосунки у сім'ї та школі. Загострюються такі риси
характеру, як жорстокість, агресивність, нахабство, підступність (до
45 % обстежених), що серед законослухняних підлітків
зустрічаються значно рідше. Це наочно свідчить про порушення
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процесу соціалізації та моральну деформацію і призводить до
спроби самоствердження серед подібних собі, в тому числі —
через вчинення правопорушень. Група, у свою чергу, впливає на
своїх учасників, прищеплює їм антисуспільні погляди і установки,
заохочує до злочинного способу життя — відбувається активний
процес «перевиховання». Звичайно, не кожен важковиховуваний
підліток вступає у конфлікт із законом, але взаємозв'язок цих
явищ очевидний.
На
кожному
етапі
формування
злочинної
групи
неповнолітніх можливий поворот її до позитивного розвитку,
але для цього необхідні певні умови, відповідна зміна умов
функціонування. Полишена напризволяще, «дозвільна» група з
великою ймовірністю може стати криміногенною, вчинюючи
спочатку
малозначні
протиправні
дії,
спричинені
бешкетуванням, пустощами, а потім — правопорушення і злочини.
У процесі переростання антисуспільної групи неповнолітніх у
злочинну у ній відбуваються важливі зміни: зменшується кількість
учасників; зростає питома вага осіб з негативними соціальноморальними характеристиками (непрацюючі, раніш засуджені та
ін.); склад групи стає більш різнорідним за соціальним становищем;
учасники все більше часу проводять у місцях кримінального
забарвлення; методи керівництва групою змінюються з
демократичних на авторитарні.
Попередження групової злочинної діяльності неповнолітніх та
молоді значною мірою залежить від зусиль працівників
правоохоронних органів. Але вивчення практики свідчить, що у
цій роботі є істотні недоліки. Так, з 132 груп, які перебували на
обліку, лише стосовно 14,2 % здійснювались спеціальні заходи по їх
роз'єднанню та переорієнтації, і тільки в половині випадків
відбулися позитивні зміни. Основними причинами низької
ефективності є:
1) індивідуально-профілактична
робота
здійснюється
формально,
без
врахування
особливостей
особистості
неповнолітніх та молоді, їх зв'язків, специфіки групування,
положення В групіі т. ін.;
2) відсутня цілеспрямована робота щодо групи, яка стала для
підлітка референтною, на яку він орієнтується, думку якої особливо
цінує;
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3) недостатньо надається допомога в адаптації до життя,
налагоджуванні позитивних зв'язків і стосунків.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології.
2. Підліток і злочин.
3. Психологічний
аналіз
особистості
неповнолітнього
правопорушника.
4. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх.
5. Психологічна характеристика злочинних груп неповнолітніх.
Питання для самостійного опрацювання
1. Недоліки у вихованні дітей як причина їх схибленого шляху.
2. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх.
3. Психологічна характеристика злочинних груп неповнолітніх.
Глосарій: неповнолітній, правопорушник, профілактика, виховання.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології.
2. Підліток і злочин.
3. Психологічний
аналіз
особистості
неповнолітнього
правопорушника.
4. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх.
5. Психологічна характеристика злочинних груп неповнолітніх.
6. Недоліки у вихованні дітей як причина їх схибленого шляху.
7. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх.
8. Психологічна характеристика злочинних груп неповнолітніх.
Підготувати реферативні повідомлення.
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Псиотренінг: Проведення студентами у статусі юридичних
психологів психографологічних досліджень підпису уявного
підозрюваного чи потерпілого неповнолітнього за спеціальною
експертною програмою.
Розв’язати тести:
1. Які заходи психологічного впливу варто застосувавти до
неповнолітнього?
а) сварити;
б) психокорекцій ну роботу;
в) на облік до поліції.
2. В досудовому та судовому процесі кого слід приставляти до
неповнолітнього учасника?
а) батьків та родичів;
б) психологів та педагогів;
в) поліцейського
3. Чи можна довіряти показанням малолітньої особи?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
4. При проханні заявленому до суду неповнолітніми на дозвіл про
одруження необхідно:
а) провести судово-психологічну експертизу;
б) судово-медичну еспертизу;
в) залучити спеціаліста-психолога;
г) дозволити одружитися.
5. Поведінка неповнолітнього залежить від його:
а) виховання;
б) соціуму;
в) рішення суду.
6. Чи можна допитати неповнолітнього?
а) так, але за присутності психолога чи педагога;
б) так;
в) ні.
7. Який в основному мотив злочинної поведінки неповнолітніх?
а) політичний;
б) корисливий;
в) статевий.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
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Тема 11. Психологія
процесуальні дії.

слідчо-судової

діяльності.

Слідчо-

Діяльність по розслідуванню злочинів — цілеспрямований
процес, метою якого є відтворення справжньої картини події
злочину за її прямими та непрямими доказами, її психологічна
структура може розглядатись як сукупність основних (пізнавальної, конструктивної, комунікативної, організаційної)
та допоміжних (профілактичної та засвідчувальної) різновидів
діяльності.
Пізнавальна діяльність — пошук, сприймання, аналіз та
узагальнення інформації, за допомогою якої встановлюється
істинне знання щодо конкретної кримінальної справи;
конструктивна діяльність складається з відібрання та композиції
зібраного доказового матеріалу (відновлення події злочину по
матеріальних та ідеальних слідах) і планування розслідування
(планування змісту майбутньої діяльності, тобто визначення
предмета та заходів розслідування; планування організації
перевірки версій; планування системи та послідовності власних
дій; планування системи та послідовності дій інших учасників
процесу розслідування); комунікативна діяльність — процес
встановлення та підтримання психологічного контакту з різними
категоріями учасників процесу розслідування, а також здійснення
на них психологічного впливу з метою одержання необхідної
інформації про подію злочину; організаційна діяльність —
реалізація системи слідчих дій та оперативно-розшукових заходів
для отримання доказової інформації; координація діяльності
працівників органів внутрішніх справ, що беруть участь у процесі
розслідування злочину; формування технічної та психологічної
готовності до виїзду оперативно-слідчої групи при проведенні
окремих слідчих дій.
Профілактична діяльність полягає у виявленні причин та
умов, що сприяють злочинності; здійсненні психологічного впливу
на різні категорії учасників розслідування з метою корекції їх
небажаної позиції чи поведінки; засвідчувальна — надання всій
одержаній інформації спеціальних, передбачених законом форм
(протокол, постанова тощо). Організаційно-психологічна структура
слідчої діяльності представлена: інформаційно-пошуковими,
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комунікативними
слідчими діями.

та

інформаційно-комунікативними

При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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
Питання для обговорення
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.
Питання для самостійного опрацювання
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.
Глосарій: психологічне супроводження, слідча група, мала соціальна
група, психологічні особливості.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Змістовна специфіка пізнавальної, конструктивної, організаторської
та комунікативної діяльності при розслідуванні злочинів.
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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.
5. Слідчо - оперативна група та слідча бригада, як малі соціальні
групи, психологічний контакт учасників.
6. Керівництво слідчою групою.
7. Загальні чинники безрезультативного розслідування кримінальних
проваджень.
8. Психологічне супроводження розслідування.
Підготувати реферативні повідомлення.
Розв’язування задач з юридичної психології (викладач оголошує
умову на занятті).
Розв’язати тести:
1.Який компонент не відноситься до психологічної структури
діяльності з розслідування злочинів:
а) пізнавальної;
б) конструктивної;
в) комунікативної;
г) організаційної;
д) міжнародної.
2. Організаційно-психологічна структура слідчої діяльності
представлена:
а) інформаційно-пошуковими слідчими діями;
б) комунікативними слідчими діями;
в) інформаційно-комунікативними слідчими діями;
г) ретроспективними слідчими діями.
3. Інформаційно-пошукові це група слідчих дій, які мають в
основі:
а) пізнавальну;
б) конструктивну діяльність;
в) ретроспективну.
4. Емоційний, напружений характер огляду місця події зумовлений
наступними причинами:
а) невизначеністю слідчої ситуації (дефіцит або ж безсистемна
надмірність інформації);
106

б) дефіцитом часу — плинність подій може призвести до втрати
первинної інформації;
в) негативним емоційним тлом громадянина, що заявив про злочин.
5. Головною організаційно-тактичною формою взаємодії
слідчого та представника органу дізнання на початкових і подальших етапах розслідування є:
а) розподіл функцій;
б) добра співпраця;
в) налагодження стосунків.
6. Успішна реалізація пошукової та реконструктивної діяльності
спрямована на вирішення наступних завдань:
а) збирання всієї інформації, яка може стосуватися події, а не відбір
лише тієї інформації, яка відповідає одній (хоча і привабливій)
версії;
б) знищення всієї інформації для добробуту населення України;
в) аналіз усієї зібраної інформації і тільки після того — висунення
конкретних версій;
г) зіставлення кожної версії з усіма фактами, з усією обстановкою
місця події, приділяючи особливу увагу протиріччям між фактами та
обставинами.
7. Дуже важливим у процедурі впізнання є:
а) звички особи;
б) поведінка особи та її учасників;
в) мотивація особи та її учасників.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 12. Використання психологічних знань в юрисдикційній
діяльності
Аналіз прокурорсько-слідчої практики свідчить, що професійні
психологи майже не залучаються до участі в справі, що зумовлено
відсутністю чітко визначених меж і форм використання їхніх
можливостей та правосвідомості окремих керівників правоохоронних
органів. Так, при вивченні 370 протоколів огляду місця події в 370
одиницях кримінальних справ, лише у 46,5% випадків залучався
спеціаліст. Ще менше вони залучалися до інших слідчих дій: до
відтворення обстановки й обставин події – у 31,0% справ; до
призначення експертиз – у 38,5% справ; до пред’явлення для
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впізнання – у 12,0% справ; до обшуку і виїмки – у 9,5% справ.
Водночас, спеціаліст–психолог до слідчих дій залучався лише у 3%, а
до процесуальних дій не залучався взагалі.
Під час здійснення досудового розслідування спеціалістапсихолога можна залучати, як для участі в інформаційно-пошукових,
інформаційно-комунікативних, так і в комунікативних слідчих
(процесуальних) та розшукових діях, наприклад, огляді місця події,
впізнанні осіб та предметів, слідчого експерименту, обшуці, проведення
експертизи, допиту, очної ставки тощо. Професійно володіючи
спеціальними психологічними знаннями, спеціаліст-психолог в процесі
огляду може виявити матеріалізоване відображення граней людської
психіки в обстановці місця події, так звані психологічні сліди, та надати
слідчому інформацію психологічного характеру про потреби, звички,
професійні та побутові навики, деякі риси характеру злочинця, мотиви,
мету злочину, психологічну атмосферу на час вчинення цього діяння,
тобто скласти психологічний портрет злочинця (правопорушника).
Слушною в науці є думка про те, що слідчий, а відповідно в
окремих випадках і прокурор, може самостійно застосовувати будь-які
спеціальні знання, за винятком тих випадків, коли він не володіє
певними знаннями або визнає за необхідне залучити іншого більш
кваліфікованого спеціаліста чи з міркувань технологічного процесу
виконання конкретних слідчих (процесуальних) дій, а також коли
законом передбачено залучення конкретних спеціалістів (лікарів,
перекладачів, педагогів, психологів тощо) чи проведення судової
експертизи. Так, наприклад, ―за допомогою спостереження під час
спілкування слідчий, володіючи методами психодіагностики, має
можливість встановити наявність у особи ознак гніву, презирства,
страху, сорому, почуття вини тощо і використати отриману
інформацію для обрання тактики проведення слідчих дій‖.
Окрім цього з аналізу п. 2 ч. 1 ст. 77 КПК України виходить, що
прокурор який професійно володіє психологічними знаннями може
виступити в кримінальному процесі як спеціаліст-психолог. Як
аргумент зазначеного варто процитувати п. 2 ч. 1 ст. 77 КПК України,
де виписано, що ―прокурор, слідчий не має права брати участь у
кримінальному провадженні, якщо він брав участь у цьому ж
провадженні як… спеціаліст‖. Відтак, законодавець у даній нормі
гіпотетично заклав можливість залучення прокурора чи слідчого як
спеціаліста в кримінальному провадженні.
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Використання знань спеціалістів-психологів прокурорськослідчими працівниками лише розпочинається. Йдеться переважно про
ентузіазм окремих фахівців, які найчастіше застосовують лише свій
особистий досвід. Прикро, але новий КПК навіть не містить чіткого
визначення спеціальних знань. Визначенню сутності терміну
―спеціальні знання‖ через розкриття його змісту присвячено низку
наукових праць у галузі юридичної та психологічної науки, в тому
числі дисертаційних досліджень. Втім, зупинимось на останніх
дослідженнях, що присвячені розкриттю та аналізу поняття
―спеціальні знання‖.
На думку Б.В. Романюка, спеціальні знання - це сукупність
науково обґрунтованих відомостей окремого (спеціального) виду,
якими володіють особи (спеціалісти) у межах будь-якої професії в
різних галузях науки, техніки, мистецтва та ремесла, і, які відповідно
до
норм
кримінально-процесуального
законодавства
використовуються ними для успішного вирішення завдань
кримінального судочинства. У цьому аспекті дається й визначення
спеціаліста у широкому розумінні, як будь-якого суб’єкта, котрий
володіє спеціальними знаннями, водночас, констатується, що
спеціалістом – учасником кримінального провадження є лише та
обізнана особа, яка за вимогою слідчого, прокурора або суду бере
участь у проведенні слідчих чи судових дій. За аналогією з КПК
України А.В. Федіною надане авторське поняття ―спеціалістпсихолог‖ під яким розуміється ―особа, яка володіє психологічними
знаннями та вміннями і застосовує їх з метою допомоги в отриманні
необхідної інформації і наданні пояснень щодо психологічних
проблем, які виникають при провадженні судового розгляду
кримінальних справ‖.
Спеціальні знання з огляду М.В. Ревака, складають, як правило,
цілісну систему наукових знань з її практичною спрямованістю, до
складу якої входить порядок і спосіб дослідження, певні спеціальні
терміни, зрозумілі тільки для поінформованих у цій галузі осіб, а не
окремі уривчасті дані, що мають загальновживане, загальнозастосовне
значення. П. Карпечкін, під спеціальними знаннями розуміє
результат отримання інформації в якому-небудь визначеному
виді справ, діяльності людини, що становлять собою визначені
відомості на певному етапі, а так як науково -технічний прогрес
перебуває у постійному розвитку, то знання можуть втрачати
своє актуальне значення, бути застарілими.
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У свою чергу В.В. Семенов, визначає спеціальні знання як
―неодноразово апробовані наукові знання, практичні вміння та
навички, які сформувалися під час отримання загальної та професійної
освіти, досвіду роботи за спеціальністю і які можна використати
відповідно до процедурних правил кримінально-процесуального
закону для вирішення його завдань‖. Під психологічними знаннями,
В.В. Бедь, розуміє такі, якими володіють фахівці і які
використовуються для вирішення завдань попереднього розслідування
та судового розгляду кримінальних справ (пізнання події злочину,
особи злочинця, особливостей вчинення злочину тощо).
У цьому разі цікавою, з позицій комплексного підходу до
розуміння спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі,
є позиція російської вченої С.В. Сурменєвої, котра визначає їх, як
знання про закономірності і особливості психічної діяльності людини,
в тому числі, ті, що мають юридичне значення, отримані в процесі
професійного навчання і практичного досвіду роботи, та використані
при розслідуванні і розгляді кримінальних справ у суді, в порядку,
встановленому нормами кримінально–процесуального закону, чи в
непроцесуальній формі, тобто регламентованими відомчими
нормативно-правовими актами (накази, інструкції, положення,
рішення). Знання юридичної психології, на думку авторки, повинні
входити в обсяг спеціальних психологічних знань, котрими наділений
психолог, що залучається до кримінально-процесуальної діяльності.
В дисертаційному дослідженні В.М. Шерстюк наведені загальні
та особливі ознаки спеціальних знань у процесуальному сенсі. До
загальних ознак віднесені знання, якими володіє обмежена кількість
фахівців, такі знання не є загальновідомими чи загальнодоступними.
Особливі - не охоплюють професійні знання слідчого, прокурора,
захисника, судді, тобто професійні знання щодо норм матеріального
та процесуального права України.
Базуючись на працях вчених-криміналістів, вчений І.В. Пиріг
виділяє досить слушні, на нашу думку, критерії, що використовуються
при визначенні поняття ―спеціальних знань‖, а саме: а) спеціальні
знання не є професійними для слідчого, працівників органів дізнання,
прокурора, судді; б) спеціальні знання повинні базуватись на
досягненнях науки і не можуть бути загальновідомими; в) за способом
отримання спеціальні знання набуваються шляхом теоретичного
засвоєння певної інформації або періодичними практичними
заняттями окремим видом роботи; г) загальна мета використання
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спеціальних знань – сприяння вирішенню завдань кримінального
судочинства. Тобто поняття ―спеціальні знання‖ охоплює також
практичні вміння і навички; що за даними проведеного опитування
92 % слідчих і 95 % експертів-криміналістів є основними критеріями
для характеристики поняття спеціальних знань.
Варто зазначити, що у новому КПК України, законодавець вдало
поєднав в одній процесуальній фігурі два окремих статуса (форми
використання психологічних знань), а саме ―спеціаліста‖ та
―консультанта‖. Вважаємо, що у цьому є раціональний сенс, оскільки
спеціаліст в основному обертає свої висновки та рішення у формі
консультації. Тому складно розмежувати висновок спеціаліста та його
консультації, адже якщо останні надаються письмово, то мають вигляд
висновку. Так, якщо навіть прокурор клопоче перед суддею про
призначення психологічної консультації, то її буде доручено виконати
спеціалісту, а відтак вона буде підпадати під ознаки ст. 72 КПК України,
а її виконавець вже є очевидним.
Постає питання, з якого моменту спеціаліст набуває свого
процесуального статусу. Так, С.В. Сурменєва пише, що спеціаліст
набуває свого статусу з моменту роз’яснення йому прав та обов’язків
та у разі попередження його про кримінальну відповідальність.
Стосовно цього, маємо іншу думку, вважаючи, що спеціаліст, у
нашому випадку психолог, набуває свого статусу з моменту
офіційного запрошення слідчим та відповідним з’ясування в нього
фахових навичок і вмінь використовувати спеціальні психологічні
методики, прийоми та процедуру їх застосування у провадженні
слідчих, розшукових чи процесуальних дій.
Консультація як форма використання знань спеціалістапсихолога
повинна
застосовуватися
прокурорсько-слідчими
працівниками на всіх стадіях кримінального процесу. Наприклад,
можливе використання психологічних консультацій при: перевірці
заяв та повідомлень про злочин (правопорушення), вивченні питання
про обрання запобіжного заходу, підготовці до проведення слідчих,
розшукових чи процесуальних дій тощо. Відтак, висновки і свідчення
спеціаліста можуть бути результатами його консультативної
діяльності і самостійною формою використання спеціальних
психологічних знань. Так, якщо прокурор не має достатнього
професійного досвіду чи належної психологічної підготовки для
використання в суді психологічних прийомів оптимізації функції
підтримання державного обвинувачення, то він може в досудовому
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порядку чи в суді звернутися за допомогою (консультацією) до
спеціаліста-психолога в порядку ст. 71 чи ст. 360 КПК України.
Наприклад, така допомога буде корисною при складанні
обвинувальної промови, що потребує спеціальних психологічних
знань. У проведеному нами анкетуванні 73,2% суддів вважають, що
прокурору у справах про насильницькі злочини доцільно залучати до
складання тексту промови спеціаліста–психолога для максимального
вилучення чи толерантної, коректної заміни подробиць реалізації
насильницьких дій, котрі можуть викликати як у потерпілої сторони,
так і в учасників судового розгляду стресовий, психологічнотравмуючий стан, і, як наслідок, конфлікт протилежних сторін
процесу. Про таку необхідність відзначили і 48,9% опитаних
прокурорів.
Вважаємо, що у ч. 2 ст. 84 КПК України „Докази‖, законодавець
припустився помилки означивши процесуальними джерелами доказів
лише показання, речові докази, документи та висновки експертів.
Адже як тоді бути з висновками (письмовими роз’ясненнями)
спеціаліста-психолога, який долучає чи оформляє свої дослідження у
вигляді додатку до протоколу процесуальної дії (ч.1, п. 2 ч. 2 ст. 105
КПК України), що згідно п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК України варто вважати
самостійним джерелом доказів – документом. Відтак, якраз у додатку
до протоколу процесуальної дії міститься не що інше як письмовий
висновок спеціаліста-психолога, котрий, на нашу думку, повинен мати
самостійний вид доказу.
Наразі виходить, що висновок експерта, який позначений як
окремий вид джерела доказів, теж може підпадати під поняття
документ?, виходячи з текстуального тлумачення ч. 1 ст. 99 КПК
України. Таким чином, ч. 2 ст. 84 КПК України варто було б виписати
у наступній редакції: ―процесуальними джерелами доказів є лише
показання, речові докази, документи та висновки (письмові
роз’яснення) спеціалістів, експертів‖ котрі встановлюються
письмовим висновком не лише експерта, а й спеціаліста чи
консультанта.
Наша позиція щодо визнання джерелом доказів консультацію та
роз’яснення спеціаліста-психолога узгоджується з думкою вченого,
судді В. Марчака та науковою позицією академіка М. Костицького
про те, що оцінка консультації як непроцесуальної форми є
помилковою. Автор зазначає, що навіть коли вона дається в усній
формі, все одно це відбувається в рамках юрисдикційного процесу,
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для забезпечення його цілей і завдань, з приводу фактів і обставин, які
становлять інтерес з позицій кримінального процесу. Як слушно
зазначає С.В. Сурменєва, оцінка досудового розслідування може бути
оформлена висновком спеціаліста, що стане значною опорою в
доказовій діяльності слідчого.
Сміливою, і раціональною одночасно у цьому випадку є позиція
професора Н.С. Карпова, котрий вважає, ―що при наявності джерела
даних і відомостях про нього не потрібне його додаткове
опрацювання, оскільки суд – єдиний орган, що вирішує справу по суті
– може в разі потреби звернутися до будь-якого джерела даних для
перевірки їх вірогідності‖. Відтак, письмовий висновок спеціалістапсихолога має бути віднесений до окремого виду джерела доказів, що
звичайно послужить повному, всебічному та об’єктивному
здійсненню судового провадження.
В новому Кримінальному процесуальному кодексі України
передбачена та нормативно закріплена й така форма участі спеціаліста
(у нашому випадку психолога) як ―допомога‖ (ч. 3 ст. 71 КПК
України), що дозволяє використовувати означену форму з питань
психологічного характеру. С.В. Сурменєва зазначає, що психологічна
допомога полягає у використанні психологічних знань з метою
адаптації суб’єктів кримінального процесу до умов досудового
розслідування і до особливостей слідчих дій. Така допомога
спеціаліста-психолога може знадобитися при допиті малолітньої або
неповнолітньої особи (наприклад, свідків, потерпілих, підозрюваних
та обвинувачених), адже у чинному КПК України чітко виписано, що
допит таких учасників процесу проводиться у присутності психолога
(ч. 1 ст. 226, ст. 490 та ч. 1 ст. 354 КПК України).
Тож, якщо неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку або
якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим, на його допиті за
рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду або за
клопотанням захисника забезпечується участь психолога (ч. 1 ст. 491
КПК України). Наприклад, психолог повинен брати участь у
дослідженні особи неповнолітнього для роз’яснення мотивації його
поведінки, вияву симуляції певних відхилень, сприяти слідчому у
встановленні
психологічного
контакту
з
неповнолітнім,
використовувати можливості психології та педагогіки для отримання
правдивих показань, пом’якшення незвичної обстановки.
Так, спеціаліст-психолог може допомогти, як слідчому, так і
прокурору обрати засоби психологічного впливу (в рамках дозволених
113

законом і правовою етикою) з метою стимулювання допитуваного
давати показання, зайняти правильну соціальну позицію. Адже,
кримінально-процесуальний та кримінальний закони забороняють
вплив лише в його грубих проявах, у формі насильства, шантажу та
погрози п. 4 ч. 1 ст. 7, ч. 1, 2 ст. 11 та п. 2 ч. 1 ст. 87 КПК України
прямо зазначена заборона домагатись показань обвинуваченого та
інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та
інших незаконних заходів, а в ст. 373 КК України виписана
відповідальність за примушування давати показання.
У цьому разі, В.С. Кузьмічов, зазначає, що використання
прийомів і засобів впливу є правомірним, якщо вони необхідні для
усунення або локалізації протидії встановленню істини і не
обмежують законних прав особи, ґрунтуються на реальних даних і не
пов’язані з введенням в оману і фальсифікацією. Тому слідчий може
залучати спеціаліста-психолога лише при допиті психологічноскладних (з певними паталогіями) та неповнолітніх осіб, і лише у
присутності їх захисника.
Необхідною є участь спеціаліста-психолога в допитах
підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого та свідка, в очних
ставках між ними. Адже, наприклад, при допиті особи, яка
постраждала в наслідок замаху на вбивство, властивий певний
емоційно-психологічний стан, через те, що нормальна людина,
адекватно відображаюча дійсність, не може не переживати негативну
ситуацію потенційної загрози здоров’ю та життю. У цьому випадку
досвідчений психолог може скорегувати формулювання питань
прокурорського-слідчого працівника, підказати тактику проведення
допиту та очної ставки з урахуванням психологічних особливостей
допитуваних, допомогти створити неофіційну атмосферу, зменшити
напруженість, занепокоєння, недовіри до прокурорсько-слідчих
працівників, сором’язливості та ніяковості у потерпілих.
Ефективність розслідування злочину також полягає у залученні
спеціаліста-психолога до участі в інформаційно-пошукових слідчих
діях, наприклад, огляді місця події, впізнанні осіб та предметів,
відтворенні обстановки та обставин події злочину, обшуку та інших
комунікативних слідчих діях (допит, очна ставка). Окрім цього
психолог бере участь проведенні слідчих (розшукових) дій за участю
малолітньої або неповнолітньої особи (ч. 1 ст. 227 КПК України). До
того ж ще до початку слідчої (розшукової) дії психологу
роз’яснюється право за дозволом прокурора, слідчого ставити
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уточнюючі запитання малолітній або неповнолітній особі (ч. 2 ст. 227
КПК України), а також право під час судового розгляду протестувати
проти запитань та ставити запитання (ч. 3 ст. 354 КПК України) [3].
Варто додати, що під час досудового розслідування та судового
розгляду кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми,
крім обставин передбачених ст. 485 КПК України, завдяки залученню
спеціальних психологічних знань, з’ясовуються: у разі потреби
(втрата пам’яті, відсутність даних про вік тощо) приблизний вік
неповнолітнього (п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України); стан психологічного
виснаження
неповнолітнього
(психічне
здоров’я,
рівень
інтелектуального розвитку тощо) (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України);
соціально-психологічні риси неповнолітнього, які необхідно
врахувати при індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу
виховного характеру (п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України); за наявності
даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з
психічною хворобою, повинно бути з’ясовано, чи міг він повністю
усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними (п. 1
ч. 1 ст. 91 КПК України); ставлення неповнолітнього до вчиненого
ним діяння (п. 2 ч. 1 ст. 485 КПК України); умови виховання
неповнолітнього (п. 3 ч. 1 ст. 485 та п. 1, 2 ч. 1 ст. 487 КПК України);
наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників
кримінального правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 485 КПК України) [3].
Безумовно, що допомога спеціаліста-психолога знадобиться й
при дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього
підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 487 КПК України), адже саме
психолог завдяки психологічним знанням може з’ясувати: обстановку
(психологічну атмосферу) в сім’ї його виховання (п. 1 ч. 1 ст. 487 КПК
України); взаємини між дорослими членами сім’ї та дорослими і
дітьми (п. 1 ч. 1 ст. 487 КПК України); ставлення батьків до виховання
неповнолітнього (п. 1 ч. 1 ст. 487 КПК України); форми контролю за
поведінкою неповнолітнього (п. 1 ч. 1 ст. 487 КПК України); моральні
умови сім’ї (п. 1 ч. 1 ст. 487 КПК України); обстановку (психологічну
атмосферу) в школі чи іншому навчальному закладі або на
виробництві, де навчається чи працює неповнолітній (п. 2 ч. 1 ст. 487
КПК України); ставлення неповнолітнього до навчання чи роботи (п. 2
ч. 1 ст. 487 КПК України); взаємини з вихователем, учителем,
однолітками (п. 2 ч. 1 ст. 487 КПК України); характер і ефективність
виховних заходів, які раніше застосовувалися до неповнолітнього (п. 2
ч. 1 ст. 487 КПК України); зв’язки і поведінку неповнолітнього поза
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домом, навчальним закладом та роботою (п. 3 ч. 1 ст. 487 КПК
України).
Законодавець також прямо вказує на участь психолога в такій
слідчій дії як пред’явлення для впізнання (ч. 8 ст. 228 КПК України).
Оскільки як зазначено в ч. 9 ст. 228 КПК України для впізнання
можуть бути пред’явлені голос або хода особи яку впізнають. При
цьому впізнання за голосом повинно здійснюватися поза візуальним
контактом між особою, що впізнає та особами, які пред’явлені для
впізнання (ч. 9 ст. 228 КПК України). Участь спеціаліста психолога
знадобиться і при пред’явленні трупа для впізнання (ст. 230 КПК
України). Психолог повинен працювати разом з прокурорськослідчими працівниками при провадженні слідчих дій у котрих свідки,
потерпілі чи підозрювані перебувають у психотравмуючому стані,
наприклад, ―Скнилівська трагедія‖, де для психореабілітаційної
роботи з особами (очевидцями та потерпілими) залучались психологи,
зокрема і при впізнанні трупа.
Спеціаліст-психолог може залучатися слідчим та прокурором з
метою надання необхідної допомоги для проведення такої слідчої дії
як обшук (ч. 1 ст. 236 КПК України). Доцільним є залучення
спеціаліста-психолога до обшуку. При проведенні цієї слідчої дії
важливе значення має не тільки використання технічних засобів, але й
досить глибоке психологічне пізнання людини (характер,
темперамент, інтелектуальний рівень, фізіологічні реакції на обличчі
та фізіогномічна редукція, кінестетика, тип мислення тощо).
Наприклад, при проведені обшуку в помешканні і в присутності
підозрюваного психолог може завдяки вдалій психодіагностиці
(спостереженні за мімікою, ходою, жестами, фізіологічними
реакціями на обличчі обшукуваного) визначити місце схову певного
предмету та заявити слідчому про своє рішення. Що до процедури
такої заяви спеціаліста-психолога, то вона чітко виписана в ч. 8 ст. 236
КПК України. А саме, ―особи, у присутності яких здійснюється
обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право
робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку‖. При
проведенні огляду слідчим, прокурором чи то суддею (ч. 3 ст. 237 та
ч. 1 ст. 361 КПК України) може бути запрошений спеціаліст-психолог
з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних
психологічних знань (ч. 3 ст. 237 КПК України). Спеціаліст-психолог
під час проведення огляду має право звернути увагу суду на те, що на
його думку, може мати доказове значення (ч .4 ст. 361 КПК України).
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За таких умов проводиться й така слідча дія як слідчий експеримент
(ч. 2 ст. 240 КПК України).
Вбачаємо за необхідність залучати спеціальні психологічні
знання й при дослідженні інформації, отриманої при застосуванні
технічних засобів (ст. 266 та 359 КПК України). Тим паче, що в ч. 1 ст.
66 КПК України виписано: ―дослідження інформації, отриманої при
застосуванні технічних засобів, у разі необхідності здійснюється за
участю спеціаліста‖. Окрім цього в ч. 3 ст. 266 КПК України
зазначено, що носії інформації та технічні засоби, за допомогою яких
отримано інформацію, можуть бути предметом дослідження
відповідних спеціалістів або експертів у порядку, передбаченому КПК
України. А чому варто залучати психолога? Так, тут варто навести
наступні аргументи, а саме:
- при перегляді відеозапису огляду місця події психолог може
зорієнтувати суддю, прокурора чи слідчого в особливих
характеристиках підозрюваного, чи навіть виявити його за
психологічними ознаками (особливостями поведінки, звичками),
відтворити психологічний портрет правопорушника;
- при прослуховуванні аудіо запису розмови (телефонної, з
диктофона, чи іншого пристрою, психолог може визначити
психологічну характеристику підозрюваного, його звички, особливі
мовні прикмети, національність тощо, а відтак зорієнтувати суддю,
прокурора чи слідчого в напрямку раціонального підходу до
встановлення особи причетної до кримінального правопорушення.
Варто зазначити, що спеціалісту-психологу під час судового
провадження, наприклад при дослідженні чи ознайомленні різного
роду документами (ст. 358 КПК України), з яких призначалась
психографологічна експертиза, учасниками процесу можуть бути
поставлені відповідні запитання (ч. 2 ст. 358 КПК України). Коли ж
під час судового провадження при дослідженні документів викликає
сумнів у його достовірності (наприклад, чи складений документ в
стані сильного душевного хвилювання?, чи складений документ під
впливом зовнішніх чинників, погроз, шантажу? тощо) учасники
процесу мають право клопотати про призначення психографологічної
експертизи.
Долучити психологічні знання, на нашу думку, можливо і у
випадку підстав вважати, що на суд присяжних у цілому чи його
членів зокрема, був здійснений незаконний вплив через спілкування
(психологічний вплив, гіпноз, НЛП тощо) з метою маніпулювання їх
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рішенням з конкретного провадження. Адже в ст. 389 КПК України
виписано, що прокурору, обвинуваченому, потерпілому та іншим
учасникам кримінального провадження протягом усього судового
розгляду забороняється спілкуватися з присяжними інакше, ніж у
порядку передбаченому КПК України. Відтак, якщо завдяки
психодіагностиці
проведеною
спеціалістом-психологом
безпосередньо під час судового розгляду чи з наданих йому відео –
аудіо матеріалів судового процесу буде встановлено, що свідомістю
присяжних чи присяжного маніпулювали окремі учасники судового
провадження з метою прийняття вигідного їм рішення, суд має
зреагувати на таке порушення шляхом усунення присяжного від
подальшої участі у справі (п. 2 ч. 1 ст. 390 КПК України).
Лекційне заняття
План
1. Психологічні
особливості
діяльності
по
розслідуванню
кримінальних проваджень.
2. Застосування різних форм психологічних знань у кримінальнопроцесуальній діяльності.
3. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності
органів прокуратури.
4. Психологічна консультація.
Семінарське (практичне) заняття
Питання для обговорення
1. Психологічні
особливості
діяльності
по
розслідуванню
кримінальних проваджень.
2. Застосування різних форм психологічних знань у кримінальнопроцесуальній діяльності.
3. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності
органів прокуратури.
4. Психологічна консультація.
Питання для самостійного опрацювання
1. Участь психолога при захопленні заручників.
2. Психологічний процес упізнавання та його моменти: формуючий;
упізнавальний, репродуктивний.
3. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності.
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Глосарій: психологічна консультація, психологічне забезпечення,
форми психологічних знань, психолог, спеціаліст.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Психологічні
особливості
діяльності
по
розслідуванню
кримінальних проваджень.
2. Застосування різних форм психологічних знань у кримінальнопроцесуальній діяльності.
3. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності
органів прокуратури.
4. Психологічна консультація.
5. Участь психолога при захопленні заручників.
6. Психологічний процес упізнавання та його моменти: формуючий;
упізнавальний, репродуктивний.
7. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності.
Підготувати реферативні повідомлення.
Розв’язати тести:
1. З якого моменту спеціаліст-психолог набуває свого
процесуального статусу?
а) з моменту роз’яснення йому прав та обов’язків та у разі
попередження його про кримінальну відповідальність;
б) з моменту офіційного запрошення слідчим та відповідним
з’ясування в нього фахових навичок і вмінь використовувати
спеціальні психологічні методики, прийоми та процедуру їх
застосування у провадженні слідчих, розшукових чи процесуальних
дій;
в) з моменту представлення відповідних документів про освіту.
2. Чи повинна консультація як форма використання знань
спеціаліста-психолога
застосовуватися
на
всіх
стадіях
кримінального процесу?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
3. Чи потребує складення обвинувальної промови спеціальних
психологічних знань?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
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4. Як називається документ, що готує спеціаліст-психолог на
досудовому слідстві та судовому процесі?
а) письмові роз’яснення;
б) висновки;
г) протокол;
в) довідку.
5. Чи закріплена в Кримінальному процесуальному кодексі України
така форма участі спеціаліста (у нашому випадку психолога) як
―допомога‖?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
6. Чи варто залучати спеціальні психологічні знання при
дослідженні інформації, отриманої при застосуванні технічних
засобі?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
7. Чи призначається згідно КПК України судово-психологічна
експертиза соціально-психологічних рис особи неповнолітнього
підозрюваного чи обвинуваченого?
а) ні;
б) так;
в) так, але лише при призначенні покарання і обранні заходу
виховного характеру.
8. Чи можуть знадобитися спеціальні знання психолога для
з’ясування певного кола питань при проведенні експертом судовопсихологічної експертизи?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 13. Професійно-психологічний відбір та підготовка фахівцівправоохоронців
Загалом, зміцнення і послідовна оптимізація кадрового
потенціалу вимагає від кадрових підрозділів створення єдиної системи
добору, розстановки та підготовки персоналу, яка відображає
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цілеспрямовану діяльність кадрових підрозділів у залученні до служби
(на посади слідчих, прокурорів суддів, їх помічників), до роботи (на
посади спеціалістів (державних службовців) та робітників) відібраних
кандидатів, які володіють якостями, необхідними для виконання
завдань конкретного напрямку правоохоронної діяльності. Тобто,
йдеться про призначення на конкретні посади тих прокурорсько слідчих працівників, які за своїми індивідуально - психологічними та
професійними характеристиками максимально відповідають цим
посадам.
Одним з найважливіших етапів кадрового забезпечення є добір
персоналу, який має відповідати вимогам діяльності в особливих
умовах, зважаючи на специфіку реалізації певних функцій.
Насамперед потрібно розібратись, що взагалі являє собою
професійний відбір та профорієнтація. Так, автори навчального
посібника ―Управління в органах виконавчої влади України‖
(В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів) під поняттям ―відбір
персоналу‖ розуміють процес відбору згідно з потребами кандидатів
на службу, вивчення їх якостей, інших характеристик з метою
вивчення придатності до виконання службових обов’язків на
відповідних посадах у певних органах і підрозділах внутрішніх
справ‖. Відбір персоналу, на думку І.М. Назимова, є процесом вибору
найбільш, придатних кандидатів із числа претендентів. ―Відбір‖, як
пишуть М.Д. Виноградський та С.В. Беляєва – ―це демократична,
звільнена від суб’єктивізму конкурсна процедура, яка передбачає
всебічне та об’єктивне вивчення індивідуальних якостей кожного
претендента на посаду і відбір кращих із них‖.
Варто зауважити, якості, що складають структуру показників
професійної придатності, забезпечують адекватну загальну та
професійну спрямованість особистості; здібність до навчання;
пізнавальний, пошуковий, реконструктивний, комунікативний та
посвідчувальний аспекти діяльності працівника органів прокуратури;
процес професійної і, зокрема, соціальної адаптації, а також здатність
до діяльності в інтелектуально-складних та екстремальних умовах.
При визначенні придатності кандидатів на службу на етапі
професійного відбору необхідно, перш за все, визначати та
враховувати, поряд із особливостями психічних процесів та
властивостей особистості, потенційну здатність працівника формувати
та зберігати готовність до успішних професійних дій у майбутньому.
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Відповідно до виявленої специфіки правоохоронної діяльності
показник професійної придатності визначається високим рівнем
загального розвитку особистості, її відповідальності, високим рівнем
соціальної (професійної) адаптації, нервово-психічною (емоційною)
стійкістю, комунікативною компетентністю, збалансованістю питомої
ваги потреб і цінностей
Деякі
вчені,
підкреслюючи
значимість
професійнопсихологічного відбору називають його основним етапом у роботі по
підбору кандидатів на службу і визначають як комплекс
взаємопов’язаних заходів, спрямованих на встановлення відповідності
психологічних якостей особистості кандидата вимогам професійної
діяльності (спеціальності). Подібно цьому, окреслює психологічний
відбір і О.В. Кришевич, яка визначає його як комплекс заходів по
визначенню відповідності індивідуально-психологічних властивостей
особи вимогам професійної діяльності, спрямований на підвищення
якості комплектування слідчих підрозділів та навчальних закладів
відповідного спрямування; розробка пропозицій по раціональному
розподілу працівників (випускників навчальних закладів) на первинні
посади за спеціальностями.
Професійний психологічний відбір кандидатів на службу в
правоохоронні органи, з позицій російського вченого М.І. Мягкіх,
представляє собою багаторівневу організаційно-методичну структуру,
зорієнтовану на облік адаптаційних резервів особистості і
профілактику негативних соціально-психологічних та службовопрофесійних явищ. На думку В.С. Венедиктова та М.І. Іншина,
професійно-психологічний відбір включає три етапи: соціальнопсихологічне вивчення, професійну психодіагностику кандидатів та
прийняття рішення про професійно-психологічну придатність
кандидатів і найбільш раціональне використання їх на службі за
спеціальністю.
Соціально-психологічне вивчення передбачає оцінку моральних
якостей особи, її трудової активності та професійної спрямованості,
умов виховання і розвитку, особливостей спілкування і поведінки.
Професійна психодіагностика має на меті проведення структурного
аналізу особистості кандидата відповідно до вимог професії
(спеціальності). А прийняття рішення про професійно-психологічну
придатність кандидата та найбільш раціональне його використання на
службі (за спеціальністю) вони пропонують здійснювати за такими
рівнями: А – придатний, відповідає вимогам обраної професії
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(спеціальності); Б – частково придатний, тобто відповідає вимогам
обраної професії (спеціальності) за більшістю критеріїв, що мають
значення (за відсутності серйозних протипоказань вимагає посиленої
уваги на етапі адаптації до умов служби); В – непридатний, не
відповідає вимогам обраної професії (спеціальності). У даному
випадку констатується наявність серйозних протипоказань.
Тобто залежно від професії придатність може бути абсолютною
або відносною. Враховуючи розглянуті наукові погляди та
ґрунтуючись на власних дослідженнях, вважаємо, що психологічний
відбір в органах прокуратури - це безперервний психологічно
скорегований процес, що включає комплекс психодіагностичних
заходів щодо виявлення рівня розвитку сукупності професійно
важливих якостей працівника та наступного визначення його
придатності до ефективної професійної діяльності в правоохоронних
органах України.
Таким чином, слід окреслити наступні аспекти професійного
відбору, а саме: соціально-правовий (вік, вища освіта освітньокваліфікаційного рівня „бакалавр‖, „спеціаліст‖ або „магістр‖, вільне
володіння державною мовою, громадянство і т.п.); медичний
(придатність до професійної діяльності за станом здоров'я);
психологічний (мати необхідні для роботи на заміщуваній посаді
основоположні спеціальні знання, уміння та навички, ділові якості
(старанність, почуття відповідальності за доручену справу,
дисциплінованість, ініціативність, самоорганізованість, емоційну
врівноваженість, культуру спілкування та взаємин; здатність до
відбору суттєвої інформації, обґрунтованість суджень, кмітливість
тощо); моральний.
Підводячи пісумок, потрібно підкреслити, що система
професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання (службу)
до правоохоронних органів повинна включати такі послідовні етапи:
1. Соціально-правовий аспект професійного відбору, що містить
вимоги до соціально-демографічних характеристик кандидата і
правові положення (громадянство, обмеження за віком, необхідний
рівень освіти, статеві обмеження тощо).
2. Спеціальний (перевірка кандидата і його найближчих родичів
на предмет можливих зв’яків із кримінальними елементами).
3. Медичний відбір поділяється на соматичний і психіатричний
(сформульовані чіткі вимоги до фізичного й психічного здоров’я
кандидата).
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4. Психофізіологічний (швидкість реакції, особливості
функціонування ЦНС тощо).
5. Психологічний відбір являє собою, як правило, процедуру
тестового обстеження, у результаті якого формується психологічний
профіль кандидата, що відображає рівень розвитку визначених
професійно важливих індивідуальних чи особистісних якостей
кандидата. На основі аналізу тестових даних виявляються
психологічні показання, що сприяють швидкому професійному
становленню
кандидата,
чи
психологічні
показання,
що
перешкоджають бажаній професійній діяльності. Залежно від
кількості кандидатів вимоги психологічного відбору можуть
підвищуватися чи знижуватися.
6. Конкурсно-екзаменаційний – останній етап професійного
відбору, який являє собою співбесіду, іспити чи кваліфікаційні
випробування, в деяких випадках і те й інше. Цей етап спрямований
здебільшого на виявлення необхідного рівня вихідних знань, умінь,
навичок, які впливають на терміни навчання й входження в професію.
Лекційне заняття
План
1. Поняття професійно-психологічного відбору. Атестація.
2. Професійний відбір на навчання та службу в правоохоронні органи.
3. Наставництво.
4. Психологічна адаптація до службової діяльності.
5. Професійна деформація правоохоронців-юристів.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття професійно-психологічного відбору. Атестація.
2. Професійний відбір на навчання та службу в правоохоронні органи.
3. Наставництво.
4. Психологічна адаптація до службової діяльності.
5. Професійна деформація правоохоронців-юристів.
Глосарій: наставництво,
профорієнтація, адаптація.

атестація,

придатність,

профвідбір,

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Наставництво.
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2. Психологічна адаптація до службової діяльності.
3. Професійна деформація юристів.
4. Психограма юриста.
Підготувати реферативні повідомлення.
Психологічні тести з профвідбору: Тест Клімова та Томаса-Кілмена.
Розв’язати тести:
1. З якого моменту розпочинається профвідбір?
а) з моменту роз’яснення прав та обов’язків абітурієнта;
б) з моменту заявленого особою бажання приступити до служби чи
навчання в правоохоронній сфері;
в) з моменту отримання запрошення на службу в правоохоронні
органи.
2. Чи проходить особа психологічні тести при проходженні
профвідбору?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
3. Чи потребує профвідбір психологічної підготовки кандидата на
службу?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
4. Як називається документ, що готує спеціаліст-психолог для
психологічного тестування?
а) письмові роз’яснення;
б) висновки;
г) тест;
в) довідку.
5. Чи закріплена в нормативно-правових актах психологічна
вимога до профвідбору?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
6. Чи варто залучати психологічні знання при атестації
працівника?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
7. Чи використовується при профвідборі система «поліграф»?
а) ні;
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б) так;
в) так, але лише при слідчих діях.
8. Чи можуть знадобитися знання психолога при проведенні
профорієнтаційної роботи?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 14. Психологічні основи цивільно-правового регулювання та
цивільного судочинства
Форми вини в цивільному праві (як і в кримінальному) - умисел
і необережність. Намір означає, що особа передбачає протиправність
своєї поведінки і можливість настання негативних наслідків (збитків у
контрагента, заподіяння шкоди майну), але свідомо, навмисно не
вживає заходів щодо їх запобігання. Необережність має місце, коли
особа хоча і не передбачала і не бажала несприятливих наслідків свого
протиправної поведінки, але могло їх передбачити і запобігти, проте
не виявило необхідної уважності, сумлінності, дбайливості і
передбачливості.
Особливо складною, психологізовано виявляється судова
ситуація при протиборстві сторін. Протиборча взаємодія виникає в
конфліктній ситуації. Конфлікт загострюється на основі інциденту,
коли одна із сторін здійснює дії, що зачіпають інтереси іншої сторони.
При неконструктивному конфлікті сторони, як правило, вдаються до
морально засудженим методів боротьби. На базі початкового
конфлікту надбудовується моральний конфлікт, застосовуються
психотравмуючі засоби взаємодії. Виникає ситуація неадекватного
морального вибору - дії, які обираються на виконання однієї
соціальної норми, ведуть до порушення інших соціальних норм. У
будь-якому зіткненні моральних цінностей неминуче нанесення
шкоди однією з них. Адекватне вирішення конфлікту можливе лише
при усвідомленні конфліктуючими сторонами (як правило, за
посередництва третіх нейтральної сторони) ієрархії залучених в
конфлікт
цінностей,
при
знаходженні
компромісного,
взаємоприйнятного рішення. Для обгрунтованого визначення суду тут
необхідна свобода спору.
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Але різні дії кожної сторони можуть мати багатозначне
пояснення, мати різні мотиви. Для суду істотно виявлення цих
мотивів. Вольові дії людини можуть бути заздалегідь добре
продуманими або імпульсивними, спонтанними. Важливо, щоб
людина не потрапляв у «пастки» сьогохвилинних, привхідних
обставин. У зв'язку з цим суд зобов'язаний застерігати сторони від
неадекватних, необдуманих дій. Зберігаючи за особистістю свободу її
волевиявлення, суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних
процесуальних дій.
Суд може і не прийняти розпорядчого акта сторони (відмови від
позову, визнання позову, мирової угоди). Це також запобігає «сирі»,
недостатньо обгрунтовані вольові акти. Правореалізації в цивільному
процесі в багатьох випадках залежить від психічного стану сторін.
У цивільному процесі сторона є і суб'єктом, і джерелом
доказування. Як суб'єкт доказування вона характеризується
активністю або пасивністю доказування. Як джерело доказування
пояснення сторони оцінюються з точки зору правдивості чи хибності.
Впевненість відповідача в доказової недостатності позову
зміцнює його позицію протиборства. У психологічному відношенні в
цивільному судочинстві превалює протиборство інтересів і основне
завдання судді - врегулювання цього протиборства на законній
підставі. Проте суддя повинен мати і майстерністю організації
переговорів. Переговори - цивілізований засіб розв'язання
суперечностей сторін. Багато конфліктів, які дійшли до суду, можуть
бути дозволені вже на стадії досудового розгляду. Силове
протиборство не веде до вирішення конфлікту, а поглиблює її.
Посередництво в наш час стає основною формою врегулювання
міжособистісних і міжгрупових конфліктів. Переговори особливо
необхідні у випадках, що не мають суворої регламентації. Практика
судочинства показує, що багато цивільно-правові проблеми успішно
вирішуються в досудовому порядку - за допомогою переговорів.
Ефективність судового розгляду цивільних справ залежить від
ретельності і компетентності їх попередньої підготовки. У судовому
засіданні так чи інакше функціонує та модель досліджуваної події, яка
формується при підготовці справи до судового розгляду. Пізнавальнопроблемна ситуація виникає для судді при первісному знайомстві з
позовною заявою та доданими до неї матеріалами. При подальшому
опитуванні відповідача суддя формує імовірнісну модель
досліджуваної події. Проте завдання судді не тільки усвідомити суть
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справи для себе, але знайти можливість посвідчення відповідних
фактів при судовому розгляді. Інакше кажучи, суддя вирішує не
тільки пізнавально-пошукову завдання, але і завдання посвідчення
одержуваних відомостей. Він враховує обставини не тільки правового,
а й неправового характеру - аналізує особливості поведінки сторін,
особистісні особливості учасників процесу.
Суддя отримує можливість прогнозувати поведінку сторін під
час судового розгляду справи, характер їх активності, чесність,
щирість і правдивість. Прагнучи попередити окремі негативні прояви
поведінки, суддя завчасно створює фонд відповідної інформації,
програючи в розумі найбільш імовірнісний хід судового розгляду
даної справи. У будь-якому випадку знання судді у справі завжди
ширше, ніж процесуально зафіксовані матеріали. Проте ця
інформаційна надмірність несе в собі і певну небезпеку - вона може
перешкоджати об'єктивному розгляду справи. Тому першорядне
значення має зосередження уваги судді на повноті, належності і
допустимості доказів (точніше - тих матеріалів, які в судовому
розгляді можуть стати доказами).
Вже в процесі підготовки справи до судового розгляду суддя
визначає силу і достовірність можливих доказів, необхідність
призначення експертизи, визначає достатність доказів для вирішення
справи. Поряд з цим суддя повинен враховувати і можливість
виникнення нових доказів у судовому засіданні та спростування
раніше представлених матеріалів.
Істотна сторона підготовки справи до судового розгляду встановлення суддею комунікативного контакту з проходять у справі
особами, залучення їх до конструктивної співпраці, з'ясування
характеру виниклих міжособистісних конфліктів, позицій сторін,
характерних для окремих осіб психологічних бар'єрів. У процесі
спілкування з цими особами суддя виявляє особливості їхньої
поведінки, формує тактику взаємодії з ними. В якості процесуальних
дій закон передбачає опитування позивача і відповідача, проте сам
процес опитування закон не регламентує. Опитування проводиться з
метою отримання суддею необхідної для вирішення справи
інформації. Вихідна база для формулювання питань судді - позовну
заяву і додані до нього матеріали.
У багатьох випадках позовні заяви бувають неповними,
однобічними і юридично некоректними. Тому перший етап
опитування позивача - виявлення фактичної бази позову і позиції
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позивача щодо поданого ним позову. При опитуванні відповідач може
повністю або частково визнати факти, пов'язані з позовом,
спростувати їх іншими фактами. У разі подання зустрічної позовної
заяви первісний позивач опитується вже в якості відповідача за
зустрічним позовом.
У процесі первинного опитування суддя вирішує питання про
достатність та достовірності представлених матеріалів, які можуть
мати доказове значення, а також можливості одержання відсутніх
матеріалів. Істотне значення має чітке уявлення судді про суть вимог
позивача і заперечення відповідача, розмежування безперечних фактів
і проблемних тверджень. На підставі опитування суддя визначає
необхідність виконання інших процесуальних дій.
У психологічному відношенні опитування сторін пов'язаний з
організацією їх конструктивної взаємодії і, звичайно, відповідної
взаємодії з суддею. Слід враховувати, що сторони строго оцінюють
поведінку судді, його особистісні якості - компетентність,
об'єктивність, здатність до рефлексії, розуміння різних життєвих
колізій, комунікативність та ін В іміджі (образі) судді ніщо не
повинне викликати роздратування взаємодіючих з ним осіб. Більше
того, суддя повинен володіти даром соціальної комунікації, здатність
активізувати різні прояви поведінки людей, цілеспрямовано
регулювати їх.
Встановлення психологічного контакту і навіть довірчих
відносин не означає переходу за рамки суспільних відносин. Поряд з
цим суддя повинен пом'якшувати формалізм відносин - вести
опитування у формі вільної бесіди, не вдаючись до її протоколювання,
вільно виходити за юридичні рамки даної справи. Результати
опитування закріплюються у вигляді «представлених письмових
пояснень», що й забезпечує послідовність просування справи.
Для з'ясування взаємних претензій сторін може бути проведено
їх одночасний (перехресний) опитування. Можливі при цьому колізії
міжособистісної взаємодії вимагають відповідних навичок їх
регуляції. У всіх випадках основний напрямок діяльності судді
складається у вишукуванні можливостей зняття конфліктного
протиборства сторін, визначенні шляхів виходу з різних проблемних
ситуацій. Найбільш типові випадки виникнення проблемної ситуації
для самого судді - неможливість чіткого визначення правової
співвіднесеності тій чи іншій життєвій колізії. Чи підлягає судовому
захисту вимога позивача у зв'язку з наступними обставинами:
129

наречений чоловік без будь-яких пояснень залишив дружину на третій
день після весілля і до нього був пред'явлений тестем позов про
стягнення понесених останнім витрат на весілля? Труднощі
виникають і у зв'язку з визначенням кола суб'єктів процесу, пошуком
доказів, вирішенням питання їх належності та допустимості.
У ряді випадків вже в процесі підготовки справи до судового
розгляду виникає необхідність правомірного психічного впливу на
осіб, що протидіють реалізації права. У цих випадках потрібно
ретельне роз'яснення норми закону, наслідків його недотримання,
можливостей отримання доказів, призначення справи з участю
прокурора, запрошення до суду представників трудового колективу.
Доречні і переконання морально-етичного характеру, вплив на
мотиваційну сферу протидіє особи. Завдання судді у цій ситуації перетворити раніше сформовані поведінкові моделі, перевести їх у
нову площину на основі необхідної юридичної - інформації.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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.
Питання для самостійного опрацювання
1.Психологія судової промови у цивільному судочинстві.
2.Психологічні аспекти пізнання судом обставин справи та винесення
судових рішень.
3.Проблема справедливості судових рішень.
5.Психологічні передумови успішності проведення переговорів при
вирішенні суперечки в суді.
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Глосарій: комунікативна активність, психологічний
суперечки, переговори, пізнання, психологічна дуель.

контакт,

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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.
5. Психологія судової промови у цивільному судочинстві.
6. Психологічні аспекти пізнання судом обставин справи та винесення
судових рішень.
7. Проблема справедливості судових рішень.
8. Психологічні передумови успішності проведення переговорів при
вирішенні суперечки в суді.
Скласти термінологічний диктант (глосарій) до теми.
Розв’язати тести:
1. Чи варто залучати до цивільного процесу спеціальні психологічні
знання?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
2. Чи залучаються у цивільному процесі психологи-консультанти
та спеціалісти?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
3. Чи потребує така цивільна процесуальна дія як визнання особи
недієздатною залучення спеціаліста - психолога?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
4. Як називається документ, що готує спеціаліст-психолог в
цивільному процесі?
а) письмові роз’яснення;
б) висновки;
г) тест;
в) довідку.
5. Чи дозволено спеціалісту-психологу заявляти клопотання суду?
а) ні;
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б) так;
в) вагаюсь відповісти.
6. Чи варто залучати психологічні знання при розгляді спірних
питань щодо розподілу спадщини?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
7. Чи несе спеціаліст-психолог відповідальність за завідомо
неправдивий висновок чи роз’яснення?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
8. Чи можуть знадобитися знання психолога при відводі судді?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 15. Судово-психологічна експертиза
Судова експертиза, або експертиза у кримінальному процесі, —
це науково-практичне дослідження, процес пізнання, яке провадить
експерт, і обгрунтування висновку відповідно до встановленого
законом порядку. У спеціальній літературі експертом називають
особу, що має спеціальні знання і залучається до кримінального
процесу: для пізнання і дослідження об'єкта, яким цікавиться суд або
слідчі органи; для вирішення і висвітлення поставлених перед ним
питань; для обгрунтування стосовно цих питань висновку, який має
значення доказу у справі. Загальні положення цих норм торкаються і
судово-психологічної експертизи.
Об'єктом дослідження судово-психологічної експертизи є
психологічні виявлення людини, що не виходять за межі
норми, тобто такі, які не викликають сумніву у її психічній
повноцінності. Судово-психологічна експертиза спрямована на
вивчення змісту і структури індивідуальної свідомості та адекватної
поведінки людей у процесі вчинення тих чи інших діянь або
відображення явищ навколишнього середовища. За допомогою
судово-психологічної експертизи можна отримати дані, що
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дозволяють зрозуміти і правильно оцінити особливості психічної
діяльності і проявів людини, які мають значення для висновків
правового характеру. Зокрема, висновки експертів-психологів
сприяють правильному оцінюванню показань свідків, потерпілих,
обвинувачених у випадках, коли вони викликають сумнів у своїй
достовірності; неповнолітніх — коли припускають, що їх показання
мають фантастичні нашарування; обвинувачених — коли дії
неадекватні їхньому стану і властивостям тощо.
Як експерти для проведення судово-психологічної експертизи
можуть залучатися спеціалісти, які:
1) закінчили факультети, відділення психології в університетах,
педагогічних інститутах, магістратуру, аспірантуру (ад'юнктуру) з
психології, мають ступінь магістра, кандидата чи доктора наук, звання
доцента або професора кафедри психології;
2) не мають базової психологічної освіти, але викладають
психологію у вузах і пройшли перепідготовку (перекваліфікацію) в
інститутах або на факультетах удосконалення кваліфікації зі
спеціальності «психологія».
Підставами для призначення судово-психологічної експертизи
є:
1) відставання рівня психічного розвитку від вікової норми;
2) перенесення підозрюваним, свідком, потерпілим психічних
захворю-вань, наявність психопатологічних станів;
3) перенесення або наявність соматичних захворювань
(особливо хронічних, інфекційних або невиліковних) у
підозрюваного, потерпшого, свідків;
4) наявність особливостей, що свідчать про надзвичайну
неврівноваженість, емоційність, агресивність; розладів у таких
психічних процесах, як сприйняття, увага, пам'ять, мислення;
5) наявність окремих ознак (у ситуації або в поведінці
підозрюваного), що свідчать про можливість учинення злочину у стані
сильного душевного хвилювання;
6) неадекватна або неналежна оцінка соціальної, моральної
сутності і значимості своїх дій;
7) сумнів у вірогідності показань свідка, потерпілого, які явно
супере-чать характеру ситуації, іншим даним;
8) невідповідність встановлених мотивів злочину характеру
вчиненого;
9) сумніви в авторстві письмового тексту;
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10) сумніви у мотивах самогубства за наявності підстав
вважати його інсценуванням.
Підставами
для
призначення
судово-психологічної
експертизи можуть також бути:
1) незвичайність,
невірогідність
мотивації
поведінки
обвинуваченого, свідка, потерпілого;
2) відмінність поведінки вказаних осіб від традиційної,
характерної (властивої) для відповідної вікової або статевої групи
людей;
3) невідповідність поведінки меті і мотивам вчиненого;
4) душевна «глухота» правопорушника, свідка або потерпшого;
5) явно несприятливі умови найближчого соціального
оточення, середовища, у якому тривалий час перебував
правопорушник (особливо неповнолітній);
6) різко виражені характерологічні особливості суб'єкта
(надмірні млявість або активність, замкнутість або ейфорія,
сором'язливість або нескромність та інші);
7) незвичайність поведінки суб'єкта у момент вчинення
злочину
(химерність
зовнішності,
міміки,
жестикуляції,
пантоміміки, рухів тіла тощо);
8) наявність даних, що свідчать про акумуляцію емоційного
збудження або переживань.
Важливим моментом при призначенні судово-психологічної
експертизи є чітке визначення її компетенції, можливостей і
меж. У даний час визначено таке коло питань, які не можуть бути
розв'язані психологічною експертизою, тобто не входять до її
компетенції:
1) питання права (винність або невинність обвинуваченого,
визначення форми провини, мотиву, мети і наміру злочину);
2) загальна моральна оцінка особи і діянь обвинувачених,
підозрюваних, потерпілих; висновок щодо достовірності чи
недостовірності їхніх показань;
3) питання, котрі не можна розв'язати на сучасному рівні
розвитку
психологічної
науки
(телепатія,
ясновидіння,
лозошукання, парадіагностика, психокінез тощо).
Межі компетенції судово-психологічної експертизи у
кримінальному процесі окреслюються нижченаведеним переліком
питань:
1) установлення здатності неповнолітніх обвинувачених, що
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мають онаки не пов'язаного із психічним захворюванням ідставання
у психічному розвитку, цілковито усвідомлювати значення своїх
діянь, і визначення, якою мірою вони здатні керувати ними;
2) установлення здатності обвинувачених, свідків, потерпіл
(враховуючи
їхні
індивідуально-психологічні
та
вікові
особливості, рівень розумового розвитку) правильно оцінювати
обставини, що мають значення у справі, і давати правдиві
свідчення;
3)
діагностика наявності або відсутності у суб'єкта в
момент вчинення злочину афекту та інших непатологічних
емоційних станів, здатних суттєво впливати на свідомість і
поведінку людини;
4) установлення здатності психічно здорових потерпілих у
справі про зґвалтування (у першу чергу малолітніх)
усвідомлювати характер і значення вчинюваних із ними дій і
чинити опір;
5) установлення можливості виникнення у людини в
конкретних умовах психічних станів (розгубленості, втрати
орієнтування тощо) і експертна оцінка їх впливу на якість
виконання професійних функцій в авіації, на залізниці і в
автомобільному транспорті, у роботі операторів автоматизованих
систем на виробництві тощо;
6) діагностика індивідуально-психологічних особливостей
(наприклад, підвищеної
навіюваності, імпульсивності, на
слідувальності, ригідності тощо), здатних суттєво впливати на
поведінку суб'єкта;
7) установлення
основних,
закріплених
мотивів
(у
психологічному розумінні цього поняття) поведінки людини і
мотивації конкретних вчинків як важливих психологічних
обставин, що характеризують особистість;
8) установлення наявності або відсутності у померлого в
період, що передував смерті, психічного стану, який спричинив до
самогубства, і причин виникнення цього стану.
На сьогодні традиційним є поділ судово-психологічної
експертизи на три основні види. До них належать:
1) експертиза
неповнолітніх
(свідків,
потерпших,
обвинувачених);
2) експертиза особистих властивостей, основних
мотивів поведінки, закріплених у життєдіяльності суб'єкта;
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3) експертиза особливих емоційних станів, у тому числі
фізіологічного афекту.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
1. Судово-психологічна експертиза: об`єкт, компетенція, методи,
межі.
2. Напрями і види судово-психологічної експертизи.
3. Психологічна характеристика здійснення окремих видів судовопсихологічних експертиз.
4. Комплексні судово-психологічні експертизи.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Судово-психологічна експертиза: об`єкт, компетенція, методи,
межі.
2. Напрями і види судово-психологічної експертизи.
3. Психологічна характеристика здійснення окремих видів судовопсихологічних експертиз.
4. Комплексні судово-психологічні експертизи.
Питання для самостійного опрацювання
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.
Глосарій: експерт, судова експертиза, комплексна судова експертиза,
експертиза неповнолітніх.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Судово-психологічна експертиза: об`єкт, компетенція, методи,
межі.
2. Напрями і види судово-психологічної експертизи.
3. Психологічна характеристика здійснення окремих видів судовопсихологічних експертиз.
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4. Комплексні судово-психологічні експертизи.
5. Основні напрямки і форми використання психологічних знань в
експертно-криміналістичній діяльності.
6. Психологічна структура і різновиди експертно-криміналістичної
діяльності.
7. Вимоги експертно-криміналістичної діяльності до особистості.
Підготувати термінологічний диктант до теми.
Розв’язати тести:
1.Чи можуть запитання, що ставляться експертові, та його
висновок щодо них виходити за межі його спеціальних знань?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
2. Чи необхідно при призначенні судово-психологічної експертизи
пересвідчитися у компетенції експерта – психолога чи спеціаліста
– психолога, завчасно з’ясувавши наявність в останніх досвіду
використання психодіагностичних методів, методик?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
3.Чи можна слідчому, прокурору та судді використовувати
експертні висновки без належної оцінки їх обґрунтування і
достовірності, навіть, коли в окремих випадках висновки експерта
явно суперечать іншим зібраним у справі доказам?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
4. Чому частіше всього слідчими, суддями та прокурорами
призначаються комплексні психолого-психіатричні експертиз?
а) так зручніше для об’єктивного розгляду справи;
б) невмінням розмежувати питання психіатрії та психології;
в) вагаюсь відповісти.
5. Чи відносять до предмету судово-психологічної експертизи
вивчення психічної діяльності в нормі, тобто закономірностей
психічної діяльності здорової людини?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
6. Чи використовується в процесуальній діяльності така форма
психологічних знань як надання психологічної допомоги?
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а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
7. Чи може судово - психологічна експертиза бути призначена у
справах, які виникли в наслідок деліктів, цивільних правовідносин,
а також по справах, пов’язаних з відшкодуванням шкоди,
випливаючи з зобов’язальних правовідносин?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
8. Чи може судово - психологічна експертиза проводитися поза
судом?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 16. Психологія злочинної діяльності
Групова злочинна діяльність багатогранна. В кримінальному
праві вона вивчається у плані вини і відповідальності осіб, що
вчинили злочин у співучасті; кримінологію цікавлять причини
групової злочинної діяльності з метою розробки заходів щодо її
попередження і профілактики; криміналістику — можливість
використання різних методів розкриття і розслідування групових
злочинів. Юридична психологія вивчає процеси утворення
злочинних груп, їх різновиди, структуру, психологічну специфіку
групової злочинної діяльності. У практичній діяльності
працівників правохоронних органів усі зазначені аспекти
поєднуються. Такий інтерес різних галузей науки і практики до
злочинних груп не випадковий: він пояснюється, з одного боку, їх
суспільною небезпечністю, з іншого — складністю науковопрактичного дослідження. Суспільна небезпечність злочинних
груп збільшується внаслідок того, що:
1) учасники груп надають один одному психологічну допомогу
і підтримку, тому кожен почуває себе більш впевнено. Це, в свою
чергу, полегшує прийняття рішення про вчинення злочину;
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2) у групі швидше відбувається передача та засвоєння злочинного
досвіду;
3) групі доступні такі способи вчинення злочинів, якими не
може скористатися одинак;
4) у групі зростають можливості втаємничення злочину чи його
слідів, захисту учасників від правоохоронних органів, надання
допомоги заарештованим та членам їх сімей.
Криміногенність злочинної групи слід розглядати як
узагальнений та трансформований на соціальному тлі прояв раніше
сформованих
якостей
та
властивостей
особистості
правопорушника, що визначають можливість вчинення злочинів у
групі та поступовий розвиток її до більш організованих форм
злочинної діяльності. У кримінальному праві злочинною групою
називає умисна участь двох чи більше осіб у вчиненні злочину у
вигляді простої чи складної співучасті, що спричиняє
відповідальність за вчинення злочинів деяких видів простою
групою за змовою чи без неї, групою осіб за попередньою змовою і
організованою групою, а також злочинною зграєю (бандою). Окрім
того, існує відповідальність за різноманітні групові дії, що грубо
порушують суспільний порядок, масові заворушення та ін.
Кожна із названих форм групових злочинів та групової
злочинної діяльності має не тільки правовий, але й відповідний
психологічний зміст. З позицій психології, злочинна група —
це антисуспільне неформальне об'єднання двох або більше
осіб для спільного вчинення злочинів, що є єдиним,
особливим суб'єктом даного виду людської діяльності. Саме
спільність вчинення злочинів певного виду (корисливих,
корисливо-насильницьких, насильницьких) — головне, заради
чого існує злочинна група.
У цьому визначенні наявні такі кваліфікаційні ознаки:
1) мала неформальна група, тобто нечисленна за складом
спільність людей, стосунки у якій нормативно, офіційноне
регулюються, підтримується безпосередній особистий контакт між
учасниками;
2) об'єднання учасників відбувається завдяки спільній
злочинній діяльності;
4) група є єдиним особливим суб'єктом злочинної
діяльності, тобто кожен учасник надає свій внесок відповідно до
розподілу ролей — з одного боку, до кожного пред'являються певні
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вимоги — з іншого. Такі вимоги можна умовно поділити на загальні й
часткові. Загальними є вимоги здійснювати протизаконні дії,
беззастережно дотримуватись звичаїв та норм, що склалися в групі,
та внутрігрупової субординації; частковими — обачливість у поведінці,
здібності та досвід вчинення злочинів, наявність певних особистісних
властивостей (рішучість, сміливість, відсутність жалю до потерпілих
та ін.)
Злочинні групи найчастіше формуються на основі
неформальних об'єднань у сфері побутового спілкування, що
виникають завдяки симпатіям, емоційній привабливості, спільності
поглядів та інтересів і т. ін. Неформальна група функціонує лише при
умові позитивного ставлення учасників один до одного, інакше
спілкування стає безпредметним і втрачає сенс. Це стосується і
даного виду злочинних груп: участь у них
зумовлюється
попередньою деформацією соціальних властивостей особистості, а
групова злочинна діяльність стає її результатом. Але елементи
звичайного неформального спілкування зберігаються ще досить
тривалий час, поступово змінюючись на сугубо «ділові», злочинні.
Єдність (цілісність) групи при цьому забезпечується такими чинниками,
як внутрішня ізоляція та страх викриття, протиставлення суспільству і
зростання ймовірності покарання, кругова порука і острах розправи
при розриві зв'язків з групою.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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).
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття особистості правопорушника.
2. Основні групи чинників, що впливають на протиправну поведінку.
3. Історичні погляди на природу злочинності.
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4. Психологічна характеристика етапів формування злочинної
поведінки особистості.
5. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості
(насильницька, корислива).
Питання для самостійного опрацювання
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.
Глосарій: Кримінальна
антисоціальна поведінка.

субкультура,

делінквентна

поведінка,

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Поняття особистості правопорушника.
2. Основні групи чинників, що впливають на протиправну поведінку.
3. Історичні погляди на природу злочинності.
4. Психологічна характеристика етапів формування злочинної
поведінки особистості.
5. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості
(насильницька, корислива)
6. Проблема
антисоціальної
поведінки
неповнолітніх
правопорушників.
7. Основні чинники виникнення та розвитку злочинної спрямованості
у неповнолітніх.
8. Механізми формування злочинної поведінки неповнолітніх.
9. Кримінальна субкультура та делінквентна поведінка.
Підготувати термінологічний диктант до теми.
Підготувати реферативні повідомлення до теми.
Розв’язати тести:
1. Суспільна небезпечність злочинних груп збільшується
внаслідок того, що:
а) учасники груп надають один одному психологічну допомогу і
підтримку, тому кожен почуває себе більш впевнено;
б) у групі швидше відбувається передача та засвоєння злочинного
досвіду;
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в) група фінансується.
2. У практичній діяльності працівники правоохоронних органів
при аналізі групових злочинів повинні враховувати такі чинники:
а) причини об'єднання декількох осіб у злочинну групу;
б) рівень (ступінь) організованості злочинної гру пи;
в) кількість та склад учасників;
г) стосунки в злочинній групі;
д) все перераховане.
3. Злочинні групи найчастіше формуються на основі:
а) неформальних об'єднань у сфері побутового спілкування
б) офіційних банд-формувань;
в) поліцейських.
5. Чи доцільно до вивчення злочинної групи залучати психологів?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
6. Чи доцільно при вивченні особи правопорушника складати
приблизну схему його психологічного вивчення?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
7. Чи впливає соціум та економічні процеси на формування злочинної
установки?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
8. Особу злочинця варто вивчати з моменту його:
а) на фалічній стадії розвитку;
б) утробного розвитку;
в) повноліття.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 17. Пенітенціарна психологія
Наявність злочинності як соціального та соціальнопсихологічного феномену спричиняє потребу у пенітенціарних
закладах різних видів, що виконують функцію ізоляції і перевиховання
людей, які з тих чи інших причин відхилилися від заданих
суспільством поведінкових зразків, учинили протиправні дії та
142

повинні у відповідності з законом відбувати покарання. На практиці
вказані заклади є не лише місцем тимчасового відокремлення особи
від суспільства, але й живильним середовищем своєрідної субкультури
із власними вимогами, нормами і правилами співжиття.
Життєдіяльність у місцях позбавлення волі об'єктивно призводить до
появи моралі, що за своїм змістом дала можливість дослідникам
кваліфікувати її як становокастову, а також нормопорядку, типового
для архаїчної спільноти. Ці ознаки слід обов'язково враховувати при
оцінці можливостей та ефективності покарання у вигляді позбавлення
волі як засобу виправлення та перевиховання.
Пенітенціарна психологія є одним з напрямів юридичної
психології, що досліджує психологічні закономірності динаміки
особистості у процесі відбування покарання, у тому числі — у місцях
позбавлення волі, та особливості формування і функціонування
мікрогруп засуджених.
Предмет пенітенціарної психології — психічні явища, які
виникають при позбавленні людини волі та застосуванні інших видів
покарань, а також психологічні умови і особливості процесу корекції і
ресоціалізації особистості засуджених.
Основні завдання пенітенціарної психології:
1. Визначення системи принципів і методів вивчення особистості
засуджених, адаптація наявних та розробка нових методик
вивчення особистості, спрямованих на здобуття інформації з метою
здійснення позитивного психологічного впливу.
2. Дослідження психологічних характеристик та динаміки особистості
засуджених — вивчення їх психологічних особливостей, які зумовлені
віком, життєвим досвідом, характером вчиненого злочину тощо;
виявлення закономірностей змінипсихіки засуджених в умовах
позбавлення волі.
3. Дослідження закономірностей утворення і функціонування груп
засуджених — вивчення механізмів формування різних видів груп,
їх структури та характеру впливу на учасників.
4. Визначення форм і методів психологічного впливу на особистість
засуджених — цілеспрямований добір та реалізація системи
групових та індивідуальних форм і методів психологічного впливу
з метою найбільш ефективної корекції поведінки.
5. Дослідження психологічних чинників, що впливають на
ефективність ресоціалізації засуджених — вивчення впливу основних
(режим, праця, стосунки в групах засуджених тощо) і факультативних
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(родинні та дружні зв'язки на волі, захоплення та ін.) чинників на
процес перевиховання і ресоціалізації засуджених.
6. Розробка практичних психологічних рекомендацій щодо
підготовки засуджених до життя на волі — підготовка та
активізація психіки засуджених, формування психологічної
готовності до життя в нових соціальних умовах.
Раніше вже зазначалось, що правопорушник (злочинець) —
свідомий суб'єкт, наділений сукупністю біологічно зумовлених і
соціально детермінованих властивостей та якостей, поведінка якого
визначається антисуспільною спрямованістю, що виникає під
впливом дії певних суспільно-політичних, економічних та
соціокультурних умов. Засуджений — злочинець, що відбуває
покарання за вироком суду, отже на нього розповсюджуються усі
вищезазначені характеристики. Традиційно у науковій літературі
виділялись наступні типи засуджених: актив — особи із
вираженою позитивною спрямованістю, які характеризуються
активною участю у трудовому процесі, ініціативним ставленням до
навчання, ретельністю у виконанні доручень, позитивним впливом
на інших членів групи; резерв — засуджені, які беруть участь у
трудовому процесі, у навчанні, але поведінка їх характеризується
незначною ініціативністю; пасив — засуджені із невизначеною
спрямованістю, які вагаються у виборі стратегії своєї поведінки, їх
вчинки значною мірою залежать від ситуації; засуджені із
негативною спрямованістю — ті, для кого характерні порушення
режиму, негативне ставлення до будь-яких форм позитивного впливу,
підвищена конфліктність.
На жаль, приведена типологія (як і інші у виправно-трудовій
психології радянського часу) є ідеологізованою, суто формальною і не
дає уявлення про змістовні особливості мікросередовища засуджених
та психологію їх особистості. Ця проблема ще очікує дослідників, які
змогли б неупереджено відповісти на низку запитань: які типи
засуджених найбільш характерні для сучасних установ виконання
покарань, яким чином їх злочинний досвід впливає на поведінку в
місцях позбавлення волі, які чинники макро- та мікросередовища є
визначальними для їх корекції і ресоціалізації та ін. Тому ми
висвітлимо лише деякі аспекти пенітенціарної психології,
орієнтуючись, головним чином, на роботи останнього часу: Г. Ф.
Хохрякова, О. М. Сухова, Г. С. Саркисова, Ю. М. Давидова, І. Б.
Роднянської.
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Перш за все, слід зазначити, що більшості ув'язнених притаманні
специфічні емоційні стани — недовірливість, підозріливість,
тривожність, дратівливість, збудливість, агресивність, а також
пригніченість, почуття власної неповноцінності і т. ін. Вони
викликаються наступними чинниками: 1) ізоляцією від суспільства і
розміщенням у замкненому середовищі, 2) обмеженням у задоволенні
потреб, у першу чергу білогічних, через тотальну регламентацію
поведінки, 3) примусовим включенням до одностатевих соціальних
груп.
Жорстка регламентація поведінки правилами, що визначаються
ворожим щодо засудженого середовищем, та наявніст широкого
спектру санкцій за їх порушення, формує пасивність і прагнення
уникнути будь-яких змін. Оскільки ув'язнений живе у постійному
тісному оточенні, порушення правил може відбутися і не з його вини,
а з-за того, що його хтось підштовхнув, обмовив або неправильно
витлумачив його слова. Тому необхідно не лише постійно
контролювати власні вчинки, але і прораховувати можливі варіанти
поведінки партнерів по спілкуванню. Невдоволення і ворожість
посилюються через те, що конфлікти, які виникають у
мікросередовищі засуджених, важко врегулювати, а можливості
змінити оточення немає. Людина протягом тривалого часу
знаходитися в одній і тій самій соціальній групі, тому конфліктні
ситуації нерідко переростають у злочини.
Від усього цього занепокоєність і підозріливість набувають
хронічного характеру, нагнітаючи постійну внутрішню напруженість.
Зненацька може настати момент «вибуху» («короткого замикання»), що
супроводжується бурхливою агресією, яка, на перший погляд, здається
невмотивованою. Найчастіше такій поведінці передує зовнішній
спокій, що маскує глибокі психічні переживання, робить їх
непомітними для стороннього ока. Однак причина агресивності
завжди існує: вона полягає у гранично сконцентрованій внутрішній
напрузі, для миттєвої розрядки якої буває досить зовсім незначного
зовнішнього поштовху. Геніальний письменник Ф. М. Достоєвський
зауважив, що такий вибух — це «тоскний, зсудомлений вияв
особистості, інстинктивна туга за самим собою, бажання заявити себе,
свою принижену особистість, що раптом з'являється і доходить до
злоби, до шаленства, до потьмарення розуму».
По-друге, емоційним станам засуджених притаманна певна
загальна динаміка. Динаміка особистості в умовах позбавлення
145

волі — це сукупність «критичних» змін у психічному стані людини від
арешту до звільнення. Можна виділити наступні її етапи: 1) після
арешту — у психічному стані людини домінує страх перед майбутнім
покаранням; 2) після набуття вироком законної сили — психічний стан
засудженого характеризується апатією, можливо, готовністю
спокутувати провину; 3) після прибуття до УВП — розпочинається
адаптація до нових умов життя, коли дуже гостро відчувається
обмеження потреб, зміна звичних стереотипів; 4) від 3-4 до 6-8
місяців перебування в УВП — поява та розвиток інтересів у нових
умовах життя (утворення неформальних груп, праця, побачення із
родичами та ін.), що сприяє виникненню у засудженого
позитивних емоцій та підвищує ступінь його психічної активності;
5) адаптаційний період; 6) період перед звільненням (3-8 місяців)
— є дуже складним у зв'язку з очікуванням волі та труднощів, що
можуть при цьому виникнути.
Таким чином, потребують особливої уваги перші місяці
ув'язнення. У цей час спостерігається найбільше виявів агресії, що
призводить до самокаліцтва. Потім настає заспокоєність, яка
мовою відомчих документів називається «початком виправлення і
перевиховання». Психологи ж називають цей стан «психічним
паралічем», коли людина ніби вклякає, поринувши в тужливе
очікування того, що ж буде з нею далі. Так, Ч. Беккарія, італійський
просвітник і гуманіст, вважав, що позбавлення волі не поступається
за своєю болісністю смертній карі. Він писав: «Нещасний бачить,
що стражданням його немає кінця, що із ув'язненням вони лише
починаються. Дух наш здатен скорше витримати і тяжчу, але
швидкоплинну муку, аніж довгу і нескінченну». Згасання нервовопсихічних
проявів
робить
механізми
поведінки
неврегульованими, а спалахи агресії ще менш передбачуваними.
Частішають випадки самогубства, причиною якого є втрата сенсу
життя.
У періоди перед звільненням занепокоєність посилюється, а
внутрішня напруга зростає. Здавалося б, мусить бути навпаки:
наближення очікуваної волі має приносити відчуття задоволення та
умиротвореності. Працівники місць позбавлення волі знають, що
найнебезпечніший період у житті ув'язнених — останні місяці
перед звільненням. Часто засуджені у цей період навіть
намагаються тікати, що іде всупереч усякому здоровому глузду.
Психологи називають це явище виникнення нездоланного страху
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перед моментом досягнення давно очікуваної мети «ефектом
уникнення об'єкту». Засуджений розуміє, що свобода може
перетворитися для нього у тяжке випробування: як зустрінуть його
родина та колишні друзі, чи буде можливість знайти роботу та
житло, як поставиться до нього оточення? Отже, керуючись
принципами гуманістичної психології, можна стверджувати, що на
кожному етапі перебування в УВП засудженому потрібна
психологічна допомога, яку може надати лише кваліфікований
фахівець.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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.
Питання для самостійного опрацювання
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.
Глосарій: засуджений, позбавлення волі, ув’язнений, актив, пасив.
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Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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.
5. Психологічна характеристика особистості засуджених.
6. Типи засуджених: актив; пасив; засуджені із негативною.
7. Специфічні емоційні стани.
8. Динаміка особистості в умовах позбавлення волі.
9. Процес корекції та ресоціалізації особистості засуджених.
Підготувати термінологічний диктант до теми.
Реферативні повідомлення.
Розв’язати тести:
1.Назвіть типи засуджених:
а) актив;
б) резерв;
в) пасив;
г) засуджені із негативною спрямованістю;
д) все перелічене.
2. Що формує пасивність і прагнення в засудженого уникнути будьяких змін до виправлення?
а) жорстка регламентація поведінки правилами, що визначаються
ворожим щодо засудженого середовищем;
б) проблеми з нормальним харчуванням;
в) наявність широкого спектру санкцій за їх порушення.
3. Етапи динаміки особистості в умовах позбавлення волі:
а) після арешту;
б) після набуття вироком законної сили;
в) адаптаційний період;
г) первісний період.
4. Який найнебезпечніший період у житті ув'язнених?
а) останні місяці перед звільненням;
б) середина строку;
в) вагаюсь відповісти.
5.Коли
варто
якнайшвидше
залучити
психолога
до
пенітенціарної установи?
148

а) при передачі передач від родичів;
б) при захопленні заручників;
в) вагаюсь відповісти.
6. Як впливає соціум ув’язнених на їх виправлення?
а) позитивно;
б) негативно;
в) вагаюсь відповісти.
7. Який психологічний захід варто провести перед звільненням
ув’язненого?
а) інсталяцію;
б) ресоціалізацію;
в) апробацію.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
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Тема 18. Психологія судового процесу
Психологічний аналіз судового процесу дає можливість
розробити рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності
правосуддя, культури процесу, максимального виховного впливу на
всіх його учасників. Правосуддя, яке в більшій степені, ніж інші види
діяльності, виступає як сфера спілкування між людьми, пов’язане з
рядом соціально-психологічних явищ, наприклад, ефективністю
діяльності соціальних груп, сприйняттям і розумінням людьми один
одного, авторитетністю та ін. При цьому в сфері судочинства
закономірності соціальної психології можуть служити і покращенню, і
погіршенню результатів діяльності.
Колегіальність при здійсненні судочинства пом’якшує крайності
показників психічних процесів всіх членів групи, підвищується
ефективність мислення, зменшується дія суб’єктивних факторів, які
можуть привести до помилкового результату. Колективна оцінка
доказів є найбільш об’єктивною. На основі аналізу всієї сукупності
зібраних по справі доказів, головним критерієм якого є істина,
формується обвинувальна або захисна промова, виноситься вирок по
справі.
Разом з тим докази носять особистісний характер (покази
потерпілого, свідка, підсудного, інших учасників кримінального
процесу), тому діяльність судді, прокурора, адвоката в судовому
засіданні неможливо обмежити формально-логічним групуванням і
оцінкою одержаних даних і результатів, вона переходить у сферу
етичних взаємовідносин: встановлення довірливого характеру з
суб’єктами судового розгляду, подолання в них почуття скованості,
невпевненості, виявлення причин розходження в оцінці події тими або
іншими особами та інші питання, які стосуються моральної сторони
злочину, який розглядається.
Підсудний ніколи не перебуває в спокійному стані.
Начальницький тон може ще більше його залякати його.
Характеристика підсудного повинна бути об’єктивною і відповідати
всім етичним вимогам. Ознаки, які характеризують особу свідка і
визначають специфіку відношення до нього слідчого, прокурора,
адвоката: темперамент свідка, стать свідка, вік, поведінка, деякі
фізичні вади, які роблять покази свідка односторонніми.
Потерпілі від злочину деколи ненавмисно перебільшують обставини
або дії, якими порушено їхні права. Найпоширеніший вид
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неправдивого свідчення – це нав’язана брехня, джерелом формування
якої є інша особа. В даній ситуації кращим засобом оцінки
достовірності доказів є перехресний допит.
Процесуальний закон визначає зміст і форму державного
обвинувачення, криміналістика – методику участі прокурора і
адвоката у дослідженні доказів. Але є і третій компонент, нерозривно
пов’язаний з першими двома – це психологічна та етична культура, які
дозволяють вияснити моральну основу процесуальних правил і
заборон, оцінити допустимість тих чи інших прийомів обвинувачення
з точки зору вимог моралі.
Важливе значення в судовому процесі має встановлення
правильних взаємовідносин державного обвинувача із захисником
підсудного. Полеміка між ними служить ефективним засобом
досягнення істини і допомагає суду прийняти правильне рішення.
Відношення прокурора до захисника потребує такту і витримки.
Для державного обвинувача важливо вміти донести свої думки
до всіх учасників процесу, яким вони адресуються, а також слухати
інших учасників процесу. Готуючись до судових дебатів, кожен
оратор знає, що його противник прикладе все своє уміння для того,
щоб стати переможцем.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Лекційне заняття
План
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.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Психологічна структура судової діяльності.
2. Загальна структура пізнавальної діяльності судді.
3. Психолого-правова характеристика процесу пізнання, встановлення
істини у судовому засіданні.
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4. Побудова версій в процесі судового розгляду справ.
5. Психологічні особливості перевірки фактів, оцінки
встановлення істини суддівським складом.

доказів,

Питання для самостійного опрацювання
1. Психологічна характеристика особистості засуджених.
2. Психологія судових дебатів.
3. Психологічні основи виховної функції судового процесу.
4. Формування переконання й винесення вироку суддею.
5. Психологічні особливості прийняття рішення суддею.
Глосарій: судові дебати, внутрішнє переконання, побудова версій,
оратор, судовий розгляд, красномовність.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Психологічна структура судової діяльності.
2. Загальна структура пізнавальної діяльності судді.
3. Психолого-правова характеристика процесу пізнання, встановлення
істини у судовому засіданні.
4. Побудова версій в процесі судового розгляду справ.
5. Психологічні особливості перевірки фактів, оцінки доказів,
встановлення істини суддівським складом.
6. Психологічна характеристика особистості засуджених.
7. Психологія судових дебатів.
8. Психологічні основи виховної функції судового процесу.
9. Формування переконання й винесення вироку суддею.
10. Психологічні особливості прийняття рішення суддею.
Розв’язати тести:
1.Чи є внутрішнє переконання судді психологічними процесом?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
2. Чи може суддя особисто застосувати психологічні знання в
суді?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
3.Чи може суддя виступити в іншому суді як спеціаліст-психолог?
152

а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
4. Чому частіше всього суддями призначаються комплексні
психолого-психіатричні експертиз?
а) так зручніше для об’єктивного розгляду справи;
б) невмінням розмежувати питання психіатрії та психології;
в) вагаюсь відповісти.
5. Чи здійснює суддя виховний вплив на учасників процесу?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
6. Чи використовується в процесуальній діяльності така форма
психологічних знань як надання психологічної допомоги?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
7. Чи може прокурор виховати суддю під час судового розгляду?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
8. Чи може прокурор залучити до підготовки представницької
промови спеціаліста-психолога?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Психотренінг – ―Психологічні аспекти діяльності прокурора в
суді‖: гра або навчальна ситуація, під час якої імітується судове
засідання, в якому акцент робиться на активну участь прокурора в
процесі. При цьому обігруються можливі професійні ситуації
(необхідність зміни або відмови від обвинувачення, необхідність
заяви клопотань, обґрунтування думки про відмову у задоволенні
клопотань, заявлених іншими учасниками та ін.). Також необхідно
поступово ускладнювати умови різними психологічними чинниками
(браком часу для складання обвинувальної промови, для прийняття
важливих для справи рішень, активною протидією ―сильної‖ сторони
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захисту і ін.). Пiсля закінчення такої гри обов’язково потрібно
провести аналіз помилок, визначити та схвалити позитивні моменти в
роботі.
При цьому такий аналіз спочатку повинен бути проведений
самими студентами (так би мовити колегами), а вже потім
вислуховуються зауваження викладача (керівника занять), якому не
зайвим буде співставити проведену гру із практикою, вказати на
розбіжності, дати доцільні поради та обов’язково підбадьорити та
подякувати студентам за їх зусилля.
Мета заняття (психотренінгу): виробити в прокурора
професійно психологічні властивості й уміння не піддаватися
несприятливим психологічним обставинам, не знижуючи під їх
впливом якості виконуваних професійних дій у суді. У свою чергу це
тренує увагу (її зосередження, переключення тощо), пам’ять
(покращуються процеси запам’ятовування, відтворення, збереження),
емоційно – вольову сферу особистості прокурора, техніку промови та
ін.
Місце проведення заняття (психотренінгу): навчальна
аудиторія, що імітує залу судового засідання (смугу професійного
тренінгу).
Вид заняття (психотренінгу): практичне.
Матеріальне забезпечення: фотографії, слайди, макети, технічні
приладдя.
Кількість годин - 6 години: (з розрахунку 13 хв. на одного
державного обвинувача з розгляду однієї кримінальної справи).
Кількість учасників психотренінгу: 15 осіб (студенти другого
курсу Національної академії прокуратури України). Кожному
обирається відповідна роль (адвокат, суддя, підсудний, учасники
судового засідання).
Кількість основних учасників психотренінгу (роль – державний
обвинувач): 7 осіб (студенти другого курсу Національної академії
прокуратури України).
Медичний контроль тиску і пульсу - 5 хв.
Вступне слово тренера (викладача) - 5 хв.
Висвітлення теоретичного матеріалу з одночасним наочним
впливом на психіку слухачів (учасників психотренінгу) - 10 хв.
Інструктаж з техніки безпеки - 5 хв.
Проходження психологічної смуги - 12 хв.
Контрольний вимір тиску - 5 хв.
154

Психологічне розвантаження - 10 хв.
Контрольний вимір тиску - 5 хв.
Підбиття підсумків заняття - 15 хв.
Обладнання тренувального полігону (зали судового засідання).
Площа полігону зали судового засідання обладнана наступними
предметами. Безладно розкидані: пінопласт, папір, пусті пляшки, фото
тощо, які відвертають увагу прокурора і не дозволяють йому
сконцентруватися.
Обладнання
місця
виступу
прокурора
(державного
обвинувача).
Нижче, біля підлоги встановлені контактні клавіші (А) та (Б),
при натисненні котрих замикається контакт і подається сигнал на
пульт керування, маючи призначення:
а) подати сигнал готовності до виступу (при натисненні клавіші
(А) мерехтить зелене світло та подається звуковий сигнал), що дає
можливість прокурору стартувати в межах визначеного часу (13 хв) з
оголошенням обвинувальної промови;
б) подати сигнал STOP (при натисненні клавіші (Б) мерехтить
червоне світло та подається звуковий сигнал), що за умовами тренінгу
означає сходження прокурора з тренувальної смуги, іншими словами
―програш‖ у справі, неможливість подальшої змагальної боротьби.
Обладнання місця виступу адвоката (захисника).
Нижче на підлозі встановлені контактні клавіші (А) та (Б), при
натисненні котрої замикається контакт і подається сигнал на пульт
керування, маючи призначення:
а) створити шумову перешкоду проголошенню обвинувальної
промови прокурора шляхом натиснення клавіші (А), при натисненні
котрої лунає гучний шум. Це дає можливість як керівнику занять
(тренеру) так і його учасникам відстежити психологічну готовність
прокурора долати перешкоди під час виступу в суді;
б) при натисненні клавіші (Б) увімкнути лампу для
короткочасного освітлення й осліплення прокурора, що дозволяє
привнести в ситуацію фактор несподіваності і змусити останнього
зібратися, бути уважним і діяти з більшою обачністю.
Завдання судді.
Суддя головує на судовому засіданні, обираючи при цьому
альтернативні прийоми психологічного впливу на ефективність
виступу прокурора, наприклад:
а) перебиваючи доповідь прокурора, прохає останнього
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доповідати по суті;
б) зупиняє завчасно проголошення промови;
в) корегує мову обвинувача;
г) в певний момент гортає гучно аркуші кримінальної справи.
Обладнання місць запрошених на судове засідання (свідків,
потерпілих, представників та інших учасників судового розгляду,
кількість учасників 7 осіб).
Означені особи розміщуються на семи стільцях, біля котрих на
підлозі лежать по два бруски пінопласту. За командою (тренер
підіймає руку до верху) учасники імітованого судового розгляду
розпочинають створювати шумові ефекти. Це дає можливість як
керівнику занять (тренеру) так і його учасникам відстежити емоційну,
нервову стійкість прокурора, здатність останнього протистояти
створеним перешкодам та спокійно продовжувати свій виступ.
Обладнання місця підсудного.
Нижче, біля підлоги встановлені контактні клавіші (А) та (Б),
при натисненні котрих, замикається контакт і подається сигнал на
пульт керування, маючи призначення:
а) ввімкнути телевізор, натиснувши клавішу (А), що передбачає
зоровий, наочний ефект впливу на зосередженість прокурора при
оголошенні ним промови. Телевізор розміщений на стіні напроти
обличчя прокурора на відстані 7 метрів, на екрані котрого
демонструються жахливі події різних катастроф, одночасно з
динаміків лунає класична мелодія П.І. Чайковського. Це дає
можливість як керівнику занять (тренеру), так і його учасникам
відстежити силу волі, уважність, абстрагованість прокурора діяти в
екстремальних умовах професійної діяльності (наприклад, коли в
судовому засіданні розгорілися суперечки між протилежними
сторонами процесу);
б) при натисненні клавіші (Б) вмикається вентилятор, що спрямовує
на великій швидкості потоки повітря в сторону прокурора і спричиняє
аеродинамічні незручності (розлітаються матеріали до обвинувальної
промови, складнощі зору, шум тощо), що дозволяє привнести певний
дисонанс у читання тексту промови і змушує обвинувача відволіктися
від написаного, а відтак оголошувати промову з пам’яті.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОТРЕНІНГУ
Перший етап. Ознайомлення з полігоном (кімнатою зали
судового засідання), обладнаного:
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- планшетами - фотографіями, які містять фотознімки
розчленованих, обгорілих, спотворених трупів, частин тіла людини,
конкретної обстановки місця вбивства, ДТП тощо;
- вітринами з копіями кримінальних справ про вбивства; тяжкі
тілесні ушкодження, зґвалтування, розбої, грабежі, крадіжки, злісне
хуліганство, службові злочини, ДТП (із тяжкими наслідками) тощо.
Другий етап.
Проходження
перешкод (фізичних
і
психологічних) єдиного психологічного комплексу кімнати - зали
судового засідання (10 - 12 м2 загальної площини).
Вступна частина
Визначається перша ситуація, яка полягає в тому, що державний
обвинувач прибуває завчасно (за 20 хвилин до початку) до суду.
Прокурору пропонується почекати в коридорі на стільчику початок
судового засідання. Коридор обладнано лампами денного світла, які
почергово вмикаються та вимикаються. На вулиці стоїть автомобіль, у
котрого спрацювала сигналізація з неприємним гучним звуком, який
може справляти психічний тиск на прокурора. Потрібен вияв
професійної майстерності, психологічного гарту, витримки і
самовладання для переборювання цих перешкод і виходу із ситуації:
дочекатись спокійно початку судового засіданння, долаючи перший
рівень мужності, що стає початковим етапом роботи прокурора в суді.
Основна частина
Таким чином прокурор прибув до Н – ського районного суду
(імітований зал судового засідання) аудиторія 421. Дочекавшись у
коридорі запрошення у залу судового засідання, прокурор входить до
зали - цей процес і є початком його участі у судовому процесі.
Прокурор проходить по залі та сідає на місце, що визначене для
державного обвинувача. Він за прихованими правилами гри не знає,
що йому вже через 2 хвилини доведеться виступати. При собі
прокурор має текст обвинувальної промови, котрий підготував
самостійно на основі вивчення макету кримінальної справи.
Несподівано, за задумами тренінгу, прокурора викликає суддя
для оголошення промови. В останнього з'являється певний страх,
розгубленість у даній ситуації, а також завдяки спрямованого миттєво
штучного освітлення його анфасу. Коли він розпочинає промову
(протягом 3 хвилин) в гучномовець, раптово вимикається звук, чим
вноситься дисонанс вже на первісному етапі роботи прокурора в суді.
Надалі під час оголошення промови, прокурор, постійно зустрічається
з перешкодами фізичного, психологічного і шумового характеру.
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Вправа дозволяє визначити ступінь готовності до подолання
труднощів, психологічно налаштуватися на складний етап
проголошення промови, концентрує волю і свідомість. У сильних
студентів (прокурорів) виробляється захисна установка, у слабких з'являється невпевненість у своїх силах, небажання боротися,
переборювати перешкоди, домінує також бажання повернутися,
відмовитися від підтримання обвинувачення.
Перед державним обвинувачем постає завдання належно
зорганізуватися, сконцентруватися у продовженні оголошення
промови. Хоча в даному випадку з`являється страх перед невідомістю,
які ще його чекають попереду випробування, і це змушує прокурора
проявляти більше обережності, обачливості, концентрації на
подоланні своєї розгубленості і тих перешкод, що йому створені
умовами полігону.
Прокурор повинен сконцентруватися на процедурі підтримання
державного обвинувачення та відстоювати свою позицію у
змагальному процесі зi стороною захисту. Оголошення обвинувальної
промови супроводжується різними звуковими ефектами, що
досягаються за допомогою 3 - х динаміків і музикального центру із
записом звуків сирени, сигналізації, шуму покрівельного заліза, виття
пилорами, ударів молотка, ляскаючих дверей тощо, які тривають
протягом 2 - 3 секунд. Мета звукових ефектів полягає в тому, щоб
прокурор виробив у собі внутрішню зібраність і готовність до
ефективного підтримання державного обвинувачення, виробити в собі
вміння відрізняти реальну загрозу від уявної, перебороти в собі
почуття страху. Під час виступу прокурор повинен бути готовий до
будь - яких несподіванок, що зустрічаються в реальній обстановці.
Після подолання перешкод, що зустрічалися при оголошенні
промови, прокурор виходить на заключний етап підтримання
державного обвинувачення, що полягає в обґрунтуванні думки щодо
призначення підсудному покарання. У цей час підсудний раптово
розпочинає заважати прокурору висловитись, технічно імітуючи різні
звуки, відеозаписи та вмикає вентилятор, спрямовуючи потік повітря в
обличчя та на папери обвинувача.
Прокурор має витримати таке випробування і успішно
завершити оголошення обвинувальної промови. Після чого відбути на
своє місце в залі суду, що означає про завершення тренувальної
вправи. Студент, котрий був у ролі прокурора , доповідає тренеру про
завершення вправи, після чого робиться контрольний вимір тиску.
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Показання медичного обстеження, а також результати опитування
фіксуються в щоденнику тренера з метою здійснення аналізу
проходження психологічного комплексу й оцінки його значущості.
Студенти (прокурори), які пройшли і виконали вправи на
психологічній смузі – імітованому судовому засіданні, направляються
керівником заняття до класу психологічного розвантаження, де
можуть відпочити, почитати книгу, журнал, газету, подивитися
телевізор, послухати легку музику, пограти в шахи або шашки, у
більярд (залежно від інтересів і втоми). Одночасно з відновленням
здійснюється підведення підсумків перших двох етапів.
Обговорення
результатів
підтримання
державного
обвинувачення:
Тренер (викладач) оголошує про відкрите обговорення виступів
державних обвинувачів, акцентуючи увагу присутніх на:
1. техніці проголошення обвинувальної промови, використання
засобів виразності обвинувальної промови прокурора та її емоційний
вплив: пряма вимога уваги до суддів, учасників процесу, судової
аудиторії; пауза; інтонація; звернення до суддів, судової аудиторії з
несподіваним питанням, щоб загострити і активізувати їх увагу;
завчасне виголошення того, про що докладніше буде сказано згодом;
використання художніх, естетичних елементів мовної виразності;
наголос та постава, жестикулювання і міміка.
2. психологічнiй стійкості до впливу різних фізичних та
стресових факторів;
3. вміннi знайти оптимальний варіант виходу із скрутної
ситуації під час дебатів (активної змагальності сторін).
Після обговорення тренер може оцінити кожного державного
обвинувача - студента та для заохочення виставити позитивні оцінки.
Промови здаються викладачу для контрольної перевірки їх змістовних
елементів та письмової методики викладення.
Після гри студентам пропонуються тести з професійного
спілкування.
Підведення підсумків – наприкінці занять викладачем
відзначаються їх позитивні наслідки: поглиблення теоретичних знань;
визначення індивідуальних стратегій та еристико-психологічних
прийомів ефективного підтримання державного обвинувачення;
формування вмінь та навичок реагування на конфліктну взаємодію з
адвокатом та іншими учасниками судового розгляду.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
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Тема 19. Психологічні особливості розслідування насильницьких
злочинів
Розробка і впровадження в практику ефективних методів
діагностики та профілактики насильницьких злочинів - актуальні
завдання сучасної юридичної психології, медичної науки, кримінології
й криміналістики, особливо якщо врахувати частоту статевих
злочинів. Як свідчать дані статистичного аналізу, вони становлять
близько 52% всіх виявлених злочинів. При цьому більше 43%
зазначених злочинів скоюються повторно, що свідчить про
недостатню ефективність заходів, спрямованих на профілактику
злочинності. Вирішення цієї складної проблеми вимагає комплексного
підходу й спільної роботи сексопатологів та юристів, психологів і
педагогів.
Одна з таких проблем - вивчення мотивації насильницьких
злочинів. Дотепер не існує їхньої єдиної класифікації, не розкриті
механізми утворення мотивів, недостатньо розроблені методи
діагностики й психопрофілактики, так само як і психотерапевтична
допомога жертвам насильницьких злочинів. У переважній більшості
випадків аналіз цих злочинів зводиться до вивчення особистості
злочинця, й недостатньо враховується той факт, що насильницька,
девіантна поведінка - це результат інтеграції соціальних,
психологічних, соціально-психологічних і біологічних чинників.
Розкриття насильницьких злочинів — один з найбільш
екстремальних видів правоохоронної діяльності з притаманними всім
«критичним» видам діяльності особливостями: 1) дефіцитом часу; 2)
впливом на особистість особливо сильних подразників; 3)
підвищеною відповідальністю при прийнятті рішень та необхідністю
невідкладного вжиття заходів. Має місце ряд особливостей, що
визначаються специфікою взаємодії в системі «людина — право»:
наявність правової регламентації діяльності та владних повноважень;
наявність елементів небезпеки і ризику; різноманітність службових
ситуацій, внаслідок чого — неможливість чіткого планування й
прогнозування результатів; високі вимоги щодо умінь і навичок
професійного спілкування.
Поряд із зазначеними, існують і психологічні особливості,
специфічні лише для діяльності по розкриттю злочинів:
1) викликае засудження з позицій побутової моралі. Незважаючи
на розуміння необхідності таємної діяльності як такої, конкретні
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випадки співробітництва з органами внутрішніх справ деякою
частиною громадян оцінюються негативно.
При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники
оперативних підрозділів зобов'язані враховувати їх відповідність
ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі інтересам
суспільства і держави».
2) конспіративний характер діяльності, що призводить до
необхідності рольової поведінки, причому в залежності від
ситуації вона може бути різного рівня та різного ступеня змістовності
(наприклад, утаємничення своєї належності до органів внутрішніх
справ взагалі чи лише до оперативної служби при проведенні
опитування; особистий пошук чи впровадження в злочинну групу). В
кожному із зазначених випадків вимоги до поведінки оперативного
працівника визначаються її тривалістю та складністю. Але зміст
роботи, що виконується, не може бути відкритий навіть найближчим
людям; ця сторона життя закрита для всіх, окрім безпосереднього
керівника.
Рольова поведінка — «маска», що «одягається» для спілкування з
різними категоріями громадян із метою розкриття злочинів. Вона
може реалізовуватись у двох основних варіантах: 1) маскування своїх
дійсних цілей і намірів щодо конкретної події (особи, групи осіб); 2)
утаємничення своєї приналежності до правоохоронних органів.
Обидва варіанти поведінки потребують наявності достатньо
складних особистісних навичок і вмінь. Але у першому випадку
необхідна лише демонстрація (імітація) зацікавленості у взаємодії з
партнером; тактика та окремі прийоми рольової поведінки спрямовані
на забезпечення психологічного контакту та формування довіри
(наприклад, обговорення спільних проблем, спільних захоплень та ін.).
У другому — завдання більш складної психологічної природи. Воно
передбачає не тільки знання змісту ролі, її складностей залежно від
ступеня визначеності (наприклад, лікар чи лікар-випускник
конкретного навчального закладу, був засуджений взагалі чи відбував
покарання в конкретній УВП), але й наявність певних навичок та
вмінь, відповідних особливостей невербальної поведінки та
оформлення зовнішності.
Незважаючи на багатоваріантність рольової поведінки у процесі
розкриття злочинів, у найбільш загальному вигляді можна визначити
три основних її стратегії. Найпростіша з них — «безпомічний»
(людина, яка не має необхідної інформації, не може самостійно
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знайти виходу з ситуації тощо). Така роль не пред'являє особливих
вимог до поведінки (контроль за експресією голосу, мімікою,
жестикуляцією та ін.) і дозволяє пояснювати можливі недоречності за
рахунок різноманітності особистісних проявів («така чудернацька,
химерна людина»). Окрім того, люди в більшості своїй з задоволенням
дають поради, діляться власним досвідом, наставляють, якщо їх це не
дуже обтяжує.
Рольова поведінка «безпомічного» має у своїй основі звертання до
емоційної сфери: він демонструє свою недосвідченість, незнання
виходу з ситуації, що склалася, звертається до більш досвідченого,
знаючого, сильного. Він «не помічає» холодності співбесідника, його
небажання спілкуватися, свою
активність маскує нерішучістю,
розгубленістю, збентеженістю. Така роль перспективна ще й тому, що в
майбутньому дозволяє вибирати будь-яку лінію поведінки.
Вимоги конспірації можуть викликати почуття самотності,
спричиняють постійну настороженість. У той же час саме
конспіративність роботи забезпечує особисту безпеку оперативного
працівника, і розуміння цього збільшує впевненість у своїх силах та
позитивно впливає на ефективність діяльності;
3) відсутність колективної праці та делегування повнова жень
— у будь-якій «гласній» сфері діяльності фахівець має змогу
обговорювати професійні проблеми з колегами, членами сім'ї та
родичами, друзями, найближчим оточенням; керівник при
визначенні завдання передає підлеглому частину своїх повноважень
(владу
й
відповідальність,
права
й
обов'язки). У процесі розкриття злочинів це неможливо;
4) активна протидія злочинного середовища — визначається
необхідністю постійних і повсякденних контактів із злочинцями
та їх найближчим оточенням і спробами останніх нейтралізувати
дії оперативного працівника, здійснити на нього певний вплив
(психологічний і фізичний). Саме тому протиборство при
розкритті злочинів відрізняється від протиборства в інших видах
юридичної праці (наприклад, слідчий при виконанні своїх
професійних обов'язків завжди виступає як офіційна особа,
представник правоохоронного органу, він вступає в контакт зі
злочинцем після його затримання і в безпечних для себе умо
вах; оперативний працівник спілкується зі злочинцями в реальних
життєвих ситуаціях, конспіруючи свою соціальну роль і мету,
часто з безпосередньою загрозою для життя і здоров'я);
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3) «усічений» характер діяльності — з позицій психології
управління будь-яка діяльність вважається повною, коли наявні
такі її етапи, як пошук і перевірка інформації, прийняття рішення,
виконання рішення. Працівники оперативних апаратів, як правило,
або ж не здійснюють самостійно пошук інформації та її перевірку,
або ж не приймають рішення по конкретному факту, або ж не
реалізують отриману інформацію — кожен виконавець діє на
одному, максимум на двох зазначених етапах. Це може викликати
стан невдоволеності своєю працею, який пізніше трансформується
в негативне ставлення до діяльності в цілому. Подолання стану
невизначеності досягається за рахунок інформування працівників
про кінцеві результати реалізації конкретних матеріалів, що
дозволяє хоча б частково компенсувати ті негативні емоції, що
супроводжують діяльність по розкриттю злочинів та є її
невід'ємною частиною.
Психологічний аналіз особливостей зазначеної діяльності
свідчить, що вона викликає у суб'єкта специфічний стан
напруженості. Цей стан зумовлюється чинниками, які умовно
можна поділити на постійні, діючі періодично та короткочасні.
Серед постійно діючих найважливішим є стресогенний
характер самої діяльності. Як відомо, екстремальних видів
діяльності досить багато (наприклад, професія пілота, хірурга,
машиніста поїзда). Але напруженість психіки у першого зникає
після успішного завершення польоту, у другого — після закінчення
операції, у третього — після прибуття до місця призначення. У
оперативного працівника повної розрядки не наступає ніколи через
нестабільність оперативної обстановки, постійне зростання її
криміногенності, відсутність впевненості у тому, що навіть успішно
завершена справа у майбутньому не призведе до негативних
наслідків.
Постійно діючими чинниками є також необхідність
дотримання вимог конспірації, що потребує постійного
самоконтролю, та спілкування з людьми, то викликають негативні
емоції.
Відомо, що серед способів зняття напруженості важливе місце
займає спілкування з метою «виговоритись» про тільки-но пережите,
особливо після закінчення роботи, пов'язаної з великими
психологічними наванта-женнями. Такої можливості у оперативного
працівника немає. Характер діяльності позбавляє його можливості
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зняти напруженість відвертою бесідою про свої переживання з
близькими людьми, окрім найближчих колег та безпосереднього
керівника. Це може мати досить серйозні психологічні наслідки.
Лекційне заняття
План
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.
Питання для самостійного опрацювання
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.
Глосарій: девіантна поведінка, садизм, маніяк, злочинне діяння,
душевне хвилювання, вбивство, згвалтування.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Вчинення вбивств.
2. Стан сильного душевного хвилювання.
3. Психологія вбивць.
4. Складення психологічного портрету злочинця.
5. Психологічний аналіз злочинного діяння.
6. Психологія статевого маніяка.
7. Садизм.
8. Девіантна поведінка.
9. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
10. Генетичне та соціальне у формуванні злочинної поведінки.
11. Особливості огляду місця події за фактами вчинення злочинів на
статевому підгрунті.
12. Залучення фахівця-психолога у слідчу та слідчо-оперативну групу.
Підготовка реферативних повідомлень
Розв’язати тести:
1.У насильницьких злочинах часто проявляється:
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а) жорстока агресивність;
б) безнадійність;
в) відвертість.
2. У групових насильницьких злочинах агресія часто відбувається
під впливом:
а) політичних репресій;
б) групового тиску;
в) групових традицій.
3.Чи є внутрішнє переконання судді психологічними процесом?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
4. У плані взаємодії з потерпілим насильницькі злочини можна
поділити на такі різновиди:
а) жертва не причетна до агресивності злочинця;
б) потерпілий провокував конфліктну взаємодію із злочинцем;
в) все відбувається хаотично.
5. У всій популяції сексуальних злочинців домінуючим психічним
якістю є:
а) сексуальна агресивність;
б) насолода від сексу;
в) помстахильність.
6. Серед найбільш агресивних сексуальних злочинців:
а) молодь (переважно інтроверти);
б) особи поважного віку;
в) діти.
7. Менш агресивні статеві злочинці:
а) нарциси;
б) гетеросексуали;
в) педофіли.
8. Назвіть різновиди гомосексуалізму:
а) лесбіянство (жіночий гомосексуалізм);
б) педерастія (анальний гомосексуальний коїтус);
в) ефебофілія (сексуальний контакт між чоловіком і підлітком);
г) уранізм (чоловічий гомосексуалізм)
д) все перераховане.
9. Чи відноситься до сексуальної девіації – транссексуалізм?
а) так;
б) ні;
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в) вагаюсь відповісти.
10. При розслідуванні вбивств на сексуальному грунті необхідно:
а) освідування статевих злочинців;
б) експертне встановлення психосексуальной структури особистості
злочинця;
в) ретельне вивчення статевих поступків злочинця.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
Тема 20. Психологічна характеристика особистості слідчого,
прокурора та судді
Професіограма слідчого — це складна ієрархічна структура, в
якій всі аспекти професійної діяльності, а також особисті якості,
навички і вміння взаємопов'язані. В основі професіограми слідчого
лежить пошуковий аспект його діяльності, що полягає у реалізації
намагання слідчого розкрити та розслідувати кримінальне
правопорушення і проявляється у збиранні слідчим необхідної
інформації для вирішення професійних завдань.
Особливе значення пошуковий аспект діяльності слідчого має
на першому етапі розслідування. Сутність цього аспекту полягає у
виокремленні з навколишнього середовища криміналістично важливої
інформації (слідів злочинця, потерпілого, зброї, засобів злочину та
ін.), що дає можливість достовірно відтворити події злочину.
Оглядаючи місце злочину, слідчий шукає відповіді на питання, що
трапилось, які сліди залишились після скоєння злочину. Для
правильного розв'язання таких завдань важливе значення мають
особисті якості слідчого: насамперед здібності слідопита,
криміналістичні знання (про сліди, способи скоєння злочинів), досвід
професійний (навички знаходження опорних фактів та побудова
контуру подій) та життєвий. Ефективність збирання доказів значною
мірою залежить від знань слідчого про інформаційні якості різних
матеріальних об'єктів, від його індивідуального інформаційного
запасу.
Наступним є комунікативний аспект діяльності, коли слідчий
повинен отримати необхідну інформацію для розкриття злочину від
людей шляхом спілкування з ними. На допиті часто вирішується доля
допитуваного та інших причетних до справи людей. При цьому
слідчому допомагають спеціальні наукові знання у сфері психології і
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тактики ведення допиту, а також майстерність, яка проявляється у
професійному вмінні та навичках ведення допиту.
Слідчий повинен вміти організовувати власний психічний стан.
Професійний слідчий вміє управляти власною волевою і
емоціональною сферою та в межах закону — емоціями допитуваного.
Уся отримана в результаті наукової і комунікативної діяльності
інформація слідчого у процесі засвідчувальної діяльності передається
у спеціально передбачених законом формах (протокол, постанова та
ін.). Для цього слідчий повинен уміти письмово передавати
фактичний матеріал, власну точку зору. Слідчий відіграє також роль
організатора розслідування. Приймаючи відповідні рішення, він
намагається їх реалізувати, при цьому організовує діяльність людей,
які беруть участь у розслідуванні. Практична робота потребує від
нього зібраності, точності та організованості.
Розглянемо реконструктивний аспект діяльності слідчого.
Мовою кібернетики є блок обробки інформації і прийняття рішення.
Важливе значення при цьому має загальний та спеціальний інтелект
слідчого. Сучасний слідчий повинен знати багато: кримінальне право,
кримінальний процес, криміналістику і педагогіку, бухгалтерський
облік і судову балістику. І це ще не повний перелік наукових
дисциплін, на які спирається спеціальний інтелект слідчого під час
опрацювання початкової інформації, розгляду гіпотез, версій та
розробки планів розслідування. Завершує структуру професіограми
соціальний аспект, коли слідчий є організатором боротьби зі
злочинністю у підлеглому районі чи на дільниці. Найважливішим у
боротьбі зі злочинністю є для слідчого виявлення її причин і умов, а
також здійснення заходів для їх ліквідації.
Суддя — одна з найскладніших юридичних професій. У
діяльності судці реалізується велика кількість спеціальних якостей і
навичок, що органічно входять до структури особи судді й визначають
його творчий потенціал та індивідуальний стиль діяльності.
Основними
аспектами
професіограми
судді
є
соціальна,
реконструктивна, комунікативна, організаційна, засвідчувальна.
Розглянемо кожен із них.
Соціальний аспект. Суддя повинен не тільки правильно, згідно
із законом розглядати і вирішувати кримінальну чи громадську
справу, а й максимально використовувати судову практику ведення
процесів з метою запобігання злочинних проявів та інших порушень
законності. Суддя реалізує ідеї, закладені в законодавстві. Одночасно
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він виконує виховну функцію. Для судді з великим досвідом роботи
характерні принциповість, високий рівень відповідальності за власну
діяльність, прийняті рішення. Він постійно перебуває в центрі уваги
учасників судового процесу. Будь-яке його зауваження привертає
увагу й високо оцінюється присутніми. Досвідченого суддю
відрізняють також витримка і неупередженість.
Реконструктивний аспект. Це поточний і завершуючий аналіз
зібраної по справі інформації, результатом якого є винесення
справедливого вироку чи рішення, що відповідає чинному
законодавству. У реконструктивній діяльності судці реалізуються
загальний і спеціальний інтелект, пам'ять, уява, аналітичне і
синтетичне мислення, інтуїція.
Мислення судді повинно бути об'єктивним, всебічним,
конкретним і певним; інтуїція та уява беруть участь тільки в
оцінюванні інформації на початкових етапах дослідження доказів.
Комунікативний аспект. Передбачає спілкування з людьми під
час судового процесу, яке здійснюється в межах кримінальнопроцесуального регулювання; суддя є основним його організатором.
При цьому реалізуються такі особисті якості судді, як чуйність,
емоційна врівноваженість, вміння слухати, говорити.
Організаційна діяльність. Це керування процесом судового
розгляду головою суду в межах процесуального закону. Як свідчать
дослідження, у цій діяльності виокремлюють два аспекти:
самоорганізованість судді та керування всіма особами, які діють у
сфері судового процесу. При цьому реалізуються такі особисті якості
судді, як воля, зібраність, цілеспрямованість, наполегливість.
Засвідчувальна діяльність. Завершує професіограму судді й
спрямована на подання добутої під час процесу інформації у
спеціально передбачених законом формах (наприклад, протокол,
вирок, визначення). У такій діяльності реалізуються загальна і
спеціальна культура письмової мови судді, його професійні навички
щодо складання документів у письмовій формі.
Прокурор. Для досягнення успіху у діяльності прокурор
повинен мати певні якості. Мислення, яке розкриває причини будьяких явищ, називається причинно-насліцковим. Саме такий характер
має мислення прокурора, оскільки основним змістом його розумової
діяльності є встановлення наслідків. Такі особливості мислення
прокурора передбачають наявність у нього певних якостей, зокрема:
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 глибина — вміння якнайглибше проникати у бачене, у суть фактів,
зрозуміти зміст того, що трапилось, передбачити найближчі та
віддалені, прямі та побічні результати явищ і дій;
 широта — вміння охоплювати широке коло питань і фактів,
застосовуючи знання з різних галузей наук та практики;
 мобільність — здібності до продуктивного мислення, мобілізації та
використання знань у складних та звичайних умовах;
 швидкість — вміння якнайшвидше розв'язувати завдання, швидко
оцінювати обстановку і вживати необхідних заходів;
 самостійність — вміння ставити мету і завдання, а також визначати
шляхи їх реалізації без сторонньої допомоги;
 цілеспрямованість — вольова спрямованість мислення на
розв'язання певного завдання, здібність тривалий час тримати його у
свідомості, а також послідовно, планомірно думати над його
розв'язанням;
 критичність — вміння осмислювати повідомлення, факти,
пропозиції, включаючи помилки та перекручування, розкривати
причини їх виникнення;
 гнучкість — вміння розглядати явища з різних точок зору,
встановлювати їх залежність і зв'язки; перебудовувати власну
діяльність і змінювати прийняті рішення відповідно до нової
ситуації.
Комунікативний і засвідчувальний аспекти діяльності
прокурора нерозривно пов'язані з використанням мови в її основних
формах — усної та письмової. Для прокурора важливо вміти
передавати свої думки так само, як і вміти мислити, слухати, чути, а
також говорити. Прокурор повинен виявляти неабиякі вольові якості;
його професійна діяльність часто потребує особистої ініціативи,
наполегливості, цілеспрямованості та організаційних здібностей.
При викладенні цього матеріалу використовувались матеріали з підручника:
Юридична психологія : [підруч.] / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю.
Кондратьєв ; за ред Я. Ю. Кондраьєва. — К. : Ін юре, 2000. — 351 с.

Питання для самостійного опрацювання
1. Взаємодія внутрішнього переконання та правосвідомості слідчого,
прокурора та судді.
2. Психологічні особливості діяльності слідчого судді.
3. Вплив правосвідомості на внутрішнє переконання слідчого судді.
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4. Використання інноваційних технологій при проведенні слідчо-

судових дій та їх психологічний вплив на мислення слідчого,
прокурора та судді.
Глосарій: юридична діяльність, професіограма, психограма, прокурор,
слідчий, суддя, психологічний вплив.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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 слідчосудових дій та їх психологічний вплив на мислення слідчого,
прокурора та судді.
Розв’язати тести:
1.Чи враховується професіограма слідчого при профвідборі?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
2.Чи впливає термін праці слідчого на його особистість?
а) так;
б) так, у площині профдеформації;
в) вагаюсь відповісти.
3. Чи може слідчиц застосувавати методи навіювання на
підслідного?
а) ні;
б) так, якщо це стосується психореабілітації особи;
в) вагаюсь відповісти.
4.Чи може суддя виступити в іншому суді як спеціаліст-психолог?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
5. Чому частіше всього суддями призначаються комплексні
психолого-психіатричні експертиз?
а) так зручніше для об’єктивного розгляду справи;
б) невмінням розмежувати питання психіатрії та психології;
в) вагаюсь відповісти.
6. Чи здійснює суддя виховний вплив на учасників процесу?
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а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
7. Чи використовується в процесуальній діяльності така форма
психологічних знань як надання психологічної допомоги?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
8. Чи може прокурор виховати суддю під час судового розгляду?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
9. Чи може прокурор залучити до підготовки представницької
промови спеціаліста-психолога?
а) ні;
б) так;
в) вагаюсь відповісти.
10. Чи може прокурор, слідчий бути звільненим з посади лише за
висновком психологі відповідної служби?
а) ні;
б) так, якщо буде дотриманий її порядок;
в) вагаюсь відповісти.
Практичне завдання: Складіть на основі наданим викладачем фабул
приблизну схему вивчення психології звинуваченого згідно нижче
наведеному зразку:
Зразок
Приблизна схема вивчення психології звинуваченого
Соціально-демографічна підсистема:
Вік; Стать; Освіта; Професійна приналежність; Наявність судимостей.
1. Умови життя звинуваченого перед вчиненням злочину:
 Місце проживання
 Житлові умови
 Соціальне полооження, професія
 Склад сім’ї (дружина, діти тощо)
 Матеріальне становище сім’ї
 Фізичне здоров’я
 Психічне здоров’я
 Фізичне здоров’я членів сім’ї
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 Психічне здоров’я членів сім‖ї
 Відносини в сім’ї
 Негативні нахили членів сім’ї (зловживання алкоголем,
наркотиками, вчинення протиправних дій, сексуальна розпущеність
тощо.)
2. Спосіб життя звинуваченого перед вчиненням злочину:
 Зайнятий кваліфікованою працею
 Зайнятий некваліфікованою працею
 Має постійну роботу, рідко змінює місце роботи
 Часто змінює місце роботи
 Жив на зароблені кошти
 Жив на випадкові заробітки
 Жив на утриманні
 Займався жебракуванням
 Ледарював
 Займався бродяжництвом
 Вчиняв злочини (один чи в групі)
 Надавав перевагу проведенню часу в колі сім’ї
 Надавав перевагу проведенню часу з друзями
 Надавав перевагу проведенню часу з випадковими знайомими
 Любив розваги (які)
 Ставлення до алкоголю
 Сексуальна поведінка
3. Спрямованість особистості:
 Ставлення до роботи (навчання), ставлення до сім’ї
 Прагнув опанувати професію, спеціальність (цікаву, вигідну,
престижну)
 Хотів посісти високу посаду
 Прагнув до матеріального благополуччя
 Прагнув до збагачення
 Основні інтереси
 Плани на майбутнє
 Оцінка прожитого життя (задоволений, багато в чому помилявся
тощо)
4. Інтелектуальні особливості:
 Рівень освіти
 Запас знань (загальних, спеціальних)
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 Якості розуму (схильність до аналізу, гнучкість, ригідність,
швидкість заторможеність, поверховість суджень тощо)
 Якості пам’яті (точність, легкість запам’ятовування, міцність
запам’ятовування, запам’ятовування без глибокого розуміння тощо)
 Якості уяви (схильність до вимислу, фантазування, реалістичність,
відірваність від реальних умов тощо)
5. Характер:
а) Ставлення до власної особистості
 Самооцінка (вважає себе кращим за інших, гіршим за інших, таким
як усі)
 Рівень домагань (вважає, що може досягти набагато більшого, ніж є,
приймає існуючий стан речей)
 Впевненість у своїх силах
 Самолюбство
 Егоїзм
 Схильність до самозвинувачення
 Образливість
б) Ставлення до людей
 Повага до людського життя
 Повага до особистості
 Доброзичливість
 Здатність до співпереживання (емпатії)
 Комунікабельність, легкість встановлення стосунків
 Ставлення до тих, хто сильніший і хто слабший (в фізичному,
інтелектуальному, соціальному плані)
 Сором’язливість (в яких ситуаціях)
 Грубість (по відношенню до кого)
 Брехливість
 Агресивність
 Жорстокість
 Уміння підпорядковувати собі
 Підпорядковуваність
 Навіюваність
 Конфліктність (причини виникнення, легкість вирішення, способи
вирішення)
в) Ставлення до речей, матеріальних цінностей
 Марнотратство
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 Бережливість
 Жадібність
 Схильність до накопичування
г) Прийняття рішень
 Самостійність, сміливість
 Обгрунтованість
 Швидкість
 Схильність до роздумів
 Імпульсивність
 Легкодумство
6. Емоційність:
 Сила емоційних реакцій, глибина переживань
 Схильність до утворення ―застійних‖ емоційних комплексів
(злопам’ятність, мстивість)
 Схильність до афективних розрядів
 Стійкість настрою
 Переважаючий настрій (бадьорий, похмурий, злісний тощо)
 Вміння контролювати, стримувати прояв емоцій
7. Статус: В групі (лідер, підлеглий, відторгнутий); В сім’ї; На
роботі; В неформальних групах.
8. Неадекватність в поведінці.
Джерела і література: 1-13, 20, 21, 28, 53, 72, 73.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і
завершується разом із складанням поточного чи підсумкового
контролю з навчальної дисципліни.
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчальнометодичних рекомендацій в опануванні дисципліни тим з них, хто має
низьку академічну успішність, та створення умов для поглиблення
знань та розвитку творчих здібностей обдарованих студентів. Під час
проведення індивідуальних занять передбачається робота за такими
напрямками: надання допомоги студентам, які потребують додаткових
роз’яснень при підготовці до складання проміжного та підсумкового
контролю (усне та письмове тестування, співбесіда, розгляд
аналітичних оглядів, публікацій за визначеною проблемою тощо);
рекомендації студентам у виконанні індивідуальних завдань та
надання їх роботі творчого спрямування (обговорення матеріалів
наукового реферату з визначеної проблеми; підготовлених доповідей
на студентську наукову конференцію, для участі у засіданнях гуртка
«Ін Юре», у дебатах на засіданнях клубу «Феміда», матеріалів
публікацій у наукових виданнях); підведення підсумків виконання
письмових робіт студентів (тестів, понятійних диктантів, модульних
контрольних робіт) з подальшою корекцією напрямків самостійної
роботи.
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:
1. Написання есе.
2. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми.
3. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції.
4. Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети).
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5. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист
матеріалів наукового реферату чи наукової доповіді на засіданні
гуртка).
6. Підготовка публікації в наукових виданнях.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання есе. Есе
(франц. еssaі – спроба, нарис, від лат. еxagіum – зважування) – це
прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який
виражає індивідуальні враження й міркування з конкретного приводу
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений
погляд на проблему.
Написання студентом есе (не більше одного-двох з навчальної
дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, творчого підходу
до розуміння найважливіших питань теми, запропонованої
викладачем або обраної самостійно за погодженням з ним. Кожне есе,
що відповідає вимогам до написання наукових робіт, надає
можливість отримати позитивну оцінку.
Більш поширеною формою індивідуальної творчої роботи є написання
та захист реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів:
 вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою;
 накопичення інформаційного матеріалу;
 підготовка та написання реферату;
 захист реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
 план;
 короткий вступ;
 виклад основного змісту теми;
 висновки;
 список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто
деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний),
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники),
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наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити
матеріал у відповідності зі складеним планом.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний без помилок, повторів, скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний
на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –
10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової
сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому
куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок.
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10
джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку
його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату
(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що
буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу
під час захисту .
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Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими етапами:
 вибір теми доповіді;
 підбір літератури та інших джерел;
 визначення форми і структури доповіді;
 підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом
зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно,
цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід
враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці)
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно
формулювати разом з викладачем-консультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно
робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих
питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під
час дискусії, для її підготовки рекомендується широко використовувати
публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані «живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен
включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми,
її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому
підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
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чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
«Список літератури».
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10-12 сторінок на
папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен
складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній
сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи,
прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
Орієнтовний перелік тем індивідуальних завдань

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Змістовий модуль І
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих
тем:
Психологічна природа конфлікту в юридичній діяльності.
Методологія юридичної психології.
Психологія прокурорської діяльності як окрема підгалузь
юридичної психолоогії.
Сучасний стан психологічних досліджень в юридичній науці.
Психологічний
зміст
окремих
норм
Кримінального
процесуального кодексу.
Виконати презентацію в аудиторії до однієї із тем лекційного чи
семінарського заняття:
Психологічна характеристика юридичної діяльності.
Емоційно-вольова сфера особистості фахівця-правоохоронця.
Психологічні засади конфлікту в юридичній діяльності.
Принципи та категорії юридичної психології.
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Змістовий модуль ІІ
ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих
тем:
1. Психологічний зміст судового процесу.
2. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесу України.
3. Юридико-психологічний зміст діяльності національної поліції в
Україні.
4. Психологія ув’язнення осіб.
5. Психологічні аспекти підтримання державного обвинувачення
прокурором в суді.
Виконати презентацію в аудиторії до однієї із тем лекційного чи
семінарського заняття:
5. Психологічні
особливості
діяльності
по
розслідуванню
кримінальних проваджень.
6. Застосування різних форм психологічних знань у кримінальнопроцесуальній діяльності.
7. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності
органів прокуратури.
8. Психологічна консультація у правозастосовній сфері.
ТЕМИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ З «ЮРИДИЧНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ»
1. Психологічні засади розслідування злочинів
2. Особливості професійного спілкування слідчого при вирішенні
професійних завдань
3. Психологічні особливості слідчої діяльності
4. Конфліктогенність правоохоронної діяльності
5. Психологічні чинники формування внутрішнього переконання
прокурорсько-слідчих працівників
6. Психологічні проблеми управління в правоохоронній діяльності
7. Психологія судового процессу
8. Психологічні особливості розслідування насильницьких злочинів
9. Психологія взаємодії слідчого з органом дізнання
10. Психологія обшуку та затримання
11. Психологічний підхід до графології у процесуальній діяльності
12. Методи психологічного вивчення професійної діяльності слідчого
13. Діагностика емоційних станів слідчого
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14. Попередження професійної деформації особистості слідчого
органів
15. Психологічні особливості слідчої діяльності
16. Комунікативно-правовий
аспект
обвинувальної
промови
прокурора в судовому засіданні
17. Роль прокурора в організації огляду місця події з позицій
психологічного забезпечення
18. Конфліктогенність правоохоронної діяльності
19. Криміналістичний огляд психологічного опосередкування
тактики розслідування зґвалтувань
20. Тактика психологічного впливу у слідчій діяльності органів
21. Деякі засоби ідентифікації емоційних станів допитуваного
22. Психологія очної ставки
23. Моральний аспект діяльності прокурора
24. Проблема медіації у юридичній психології
25. Використання сугестії у кримінально-процесуальній діяльності
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента
з навчальної дисципліни «Юридична психологія» здійснюється за
модульно-рейтинговою системою.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це
така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом
навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і
ґрунтовного опрацювання змістових модулів, а оцінювання якості
його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за
рейтинговою системою.
Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність.
Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи.
0-3 б. – усна відповідь на конкретне запитання (не репродуктивного
характеру) на семінарському (практичному) занятті в процесі
фронтального опитування,
0-2 б. – змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини),
0-2 б. – постановка та розкриття проблемного питання,
0-2 б. – складання словника основних понять і термінів (глосарію) на
занятті біля дошки,
0-2 б. – тестування (5 питань),
0-0,5 б. – підготовка конспекту теми самостійної роботи,
0-3 б. – виготовлення наочності (мультимедійної презентації) з
глибоким смисловим навантаженням до теми лекційного чи
семінарського (практичного) заняття (за погодженням з викладачем),
0-3 б. – написання реферату або есе за тематикою ІНДЗ (вимоги:
повинен мати творчий характер; написаний з використанням не тільки
підручників, але й наукових статей, монографій тощо; оформлений
відповідно до встановлених вимог;
максимальна оцінка залежить від складності теми),
0-3 б. – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою
проблематикою,
0-10 б. – написання і захист наукового реферату з визначеної
проблеми,
0-15 б. – участь у роботі студентського дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стіннівки),
0-15 б. – участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та
захист матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка),
0-15 б. – підготовка матеріалів власних досліджень до участі в
науковій конференції,
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0-20 б. – підготовка і розміщення публікації в наукових виданнях.
Середня оцінка за семінарське (практичне) заняття – 6 балів. Вона
може не обмежуватися у разі виконання студентом творчих
додаткових завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного
розподілу балів між усіма студентами, які прагнуть отримати
максимальний бал. Обов’язком викладача є забезпечення
дидактичними завданнями усіх студентів, які бажають і можуть
набрати максимальний бал. Викладач рівномірно розподіляє завдання
між студентами.
Приклад: відповідь – 3 б. + тестування – 2 б. + завдання для
самостійної роботи – 0,5 б.= 5,75 бала.
Перелік завдань для самостійної роботи наведено після кожної
теми семінарського (практичного) заняття, а їх виконання є частиною
оцінки з навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання усної відповіді студента
на семінарському (практичному) занятті:
3б. – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й
глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється
точністю використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й
логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент
виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді
відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При цьому
викладач має право поставити до трьох коротких питань за темою
заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент).
2-2,5 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та
одногрупників. Часто звертається до конспекту.
1,5 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для
подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач прикутий
до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково розкриває
проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, однак
спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.
1 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту, без допомоги якого
матеріалом володіє недостатньо, припускається принципових
помилок. Матеріал не розкриває проблему. Відповідає на поставлені
запитання тільки зі сторонньою допомогою.
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0,5 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему
поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та студентів
відповісти не може.
0 б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності
питання.
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у перебігу яких викладач визначає
загальний рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем,
винесених на самостійне опрацювання (0-0,5 бала) (зокрема, під час
семінарських (практичних) занять). Використання тестів для
поточного контролю дозволяє раціонально використовувати
навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до оцінки
навчальних досягнень студента.
Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Юридична
психологія» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання,
передбачені її програмою та відповідним методичним забезпеченням
(підготовка словника основних понять і термінів, тезовий виклад
відповідей на теоретичні питання, письмове виконання практичних
завдань для самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння
студентом кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання,
потреби не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль
(поточна модульна контрольна робота). У ній рівномірно
представлений увесь навчальний матеріал змістового модуля.
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Розподіл балів, що отримують студенти за результатами
вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія»
Напрями 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, 1. Перевірка виконання завдань для
0-1
предмет та історія самостійного опрацювання теми
«юридичної
2. Обговорення теоретичного
0-1
психології»
як питання на семін. (практ.) занятті
навчальної дисципліни 3. Вибіркова перевірка складеного
0-1
та науки
термінологічного диктанту до теми
4. Тестування
0-1
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
Разом:
5
Тема 2. Психологічна 1. Перевірка виконання завдань для
0-1
характеристика
самостійного опрацювання теми.
юридичної діяльності
2. Обговорення теоретичного
0-1
питання на семін.(практ.) занятті
3. Тест-тренінг
0-1
4. Вибіркова перевірка складеного
0-1
термінологічного диктанту до теми
5. Тестування
0-1
6. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
6
Тема 3. Емоційно- 1. Перевірка виконання завдань для
0-1
вольова
сфера самостійного опрацювання теми.
особистості
2.
Обговорення
теоретичного
0-1
працівників
питання на семін.(практ.) занятті
правоохоронних
3. Вибіркова перевірка складеного
0-1
органів
термінологічного диктанту до теми
4. Психотренінг.
0-1
5. Тестування
0-1
6. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
6
Тема 4. Психологічна 1. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
характеристика
обговорення
особистості юриста
2. Тестування
0-1
Разом:
2
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Тема 5. Особливості
комунікативної
діяльності працівників
правоохоронних
органів

1. Перевірка виконання завдань для
0-1
самостійного опрацювання теми.
2. Обговорення теоретичного
0-1
питання на семін.(практ.) занятті
3. Тренінг до теми
0-1
4. Психотренінг.
0-1
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
6. Тестування
0-1
Разом:
6
Тема 6. Психологічні 1. Перевірка виконання завдань для
0-1
засади конфлікту в самостійного опрацювання теми.
діяльності працівників 2. Обговорення теоретичного
0-1
правоохоронних
питання на семін.(практ.) занятті
органів
3. Рольова гра
0-1
4. Вибіркова перевірка складеного
0-1
термінологічного диктанту до теми
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
0-1
обговорення
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 1. Перевірка виконання завдань для
0-1
особистості
самостійного опрацювання теми.
правопорушника
2. Обговорення теоретичного
0-2
питання на семін.(практ.) занятті
3. Практичне завдання у вигляді
0-1
психотренінгу.
4. Тестування
0-1
Разом:
5
Тема 8. Психологія 1. Перевірка виконання завдань для
0-1
злочину як результат самостійного опрацювання теми
злочинної діяльності
2. Обговорення теоретичного
0-1
питання на семін.(практ.) занятті
3. Тестування
0-1
5. Вибіркова перевірка складеного
0-1
термінологічного диктанту до теми
6. Контрольна робота на занятті
0-1
Разом:
5
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Тема 9. Психологія 1. Доповіді з рефератами, есе та їх
потерпілого
обговорення
2. Тестування
Разом:
Тема 10. Психологія 1. Перевірка виконання завдань для
неповнолітніх
як самостійного опрацювання теми.
суб’єктів
2. Обговорення теоретичного
правопорушень
питання на семін.(практ.) занятті
3. Тестування
4. Психотренінг
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 11. Психологія 1. Перевірка виконання завдань для
слідчо-судової
самостійного опрацювання теми.
діяльності.
Слідчо- 2. Обговорення теоретичного
процесуальні дії
питання на семін.(практ.) занятті
3. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
4. Розв’язування задач
5. Тестування
Разом:
Тема
12. 1. Перевірка виконання завдань для
Використання
самостійного опрацювання теми.
психологічних знань в 2. Обговорення теоретичного
юрисдикційній
питання на семін.(практ.) занятті
діяльності
3. Тестування
4. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
5. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 13. Професійно- 1. Перевірка виконання завдань для
психологічний відбір самостійного опрацювання теми.
та підготовка фахівців- 2. Обговорення теоретичного
правоохоронців
питання на семін.(практ.) занятті
3. Психотренінг
4. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
5. Тестування
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0-1
0-1
2
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
6
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
5
0-1
0-1
0-1
0-2
0-1
6
0-1
0-2
0-1
0-1
0-1

Разом:
1. Перевірка виконання завдань для
самостійного опрацювання теми.
2. Обговорення теоретичного
питання на семін.(практ.) занятті
3. Тестування.
4. Вибіркова перевірка складеного
термінологічного диктанту до теми
5. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
6. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема
15.
Судово- 1. Перевірка виконання завдань для
психологічна
самостійного опрацювання теми.
експертиза
2. Обговорення теоретичного
питання на семін.(практ.) занятті
3. Тестування
4. Вибіркова перевірка складеного
термінологічного диктанту до теми
5. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 16. Психологія 1. Перевірка виконання завдань для
злочинної діяльності
самостійного опрацювання теми.
2. Обговорення теоретичного
питання на семін.(практ.) занятті
3. Вибіркова перевірка складеного
термінологічного диктанту до теми
4. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
5. Тестування
Разом:
Тема
17. 1. Перевірка виконання завдань для
Пенітенціарна
самостійного опрацювання теми.
психологія
2. Обговорення теоретичного
питання на семін.(практ.) занятті
3. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
4. Вибіркова перевірка складеного
термінологічного диктанту до теми
5. Тестування
6. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 14. Психологічні
основи
цивільноправового
регулювання
та
цивільного
судочинства
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6
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
6
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
5
0-1
0-2
0-1
0-1
0-1
6
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
6

Тема 18. Психологія 1. Перевірка виконання завдань для
судового процесу
самостійного опрацювання теми.
2. Обговорення теоретичного
питання на семін.(практ.) занятті
3. Психотренінг
4. Тестування
5. Контрольна робота на занятті
Разом:
Тема 19. Психологічні 1. Доповіді з рефератами, есе та їх
особливості
обговорення
розслідування
2. Тестування
насильницьких
Разом:
злочинів
Модульна контрольна робота 2
Разом за семестр
* Максимальна кількість додаткових балів – 30
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0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
5
0-1
0-1
2
2
100

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Перелік питань для підготовки до поточного контролю
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної
психології
Характеристика предмета, об’єкта та завдань психології
правоохоронної діяльності.
Методологічне підгрунтя ―Юридичної психології‖ як навчальної
дисципліни.
Основні напрямки психологічного забезпечення правоохоронної
діяльності: прокурора, державного обвинувача, слідчого,
психологія юридичної праці. Сфери та межі їх науковопрактичного використання.
Історія становлення ―Юридичної психології‖ як навчальної
дисципліни. Цілі та завдання дисципліни.
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.
Сучасний стан і проблеми вітчизняної юридичної психології.
Психологічна характеристика праці юриста. Психологічна
структура діяльності юриста (потреби, мотиви, цілі, засоби,
кінцевий результат).
Професіограми професіональної діяльності юриста.
Сторони
професійної
діяльності
юриста:
пізнавальна,
комунікативна, конструктивна, організаційна, засвідчувальна,
виховна.
Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста.
Особливості вирішення розумових задач у процесі розслідування і
судового розгляду справ.
Психологічні особливості прийняття рішень у юридичній
діяльності.
Психологічні особливості вирішення юристом організаційноуправлінських питань.
Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних
органів.
Роль емоційно-вольових якостей працівників правоохоронних
органів.
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15. Характеристика основних типів емоційних станів працівників
правоохоронних органів та їх вплив на ефективність вирішення
професійних завдань.
16. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних
органів. Стани психічної напруги.
17. Психологічна характеристика темпераментів та їх прояв в
професійній діяльності юриста. Характер. Риси характеру. Проблема акцентуації характеру. Здібності людини як психічне явище.
18. Поняття професійного спілкування. Психологія спілкування в
діяльності правоохоронних органів. Види та засоби спілкування.
19. Поняття психологічного впливу в правоохоронній діяльності.
Принципи та механізми психологічного впливу.
20. Особливості взаємодії працівника з особами, що становлять
професійний інтерес.
21. Психологічні параметри аналізу ситуацій спілкування.
22. Судова красномовність. Вимоги до зовнішнього вигляду юристаправоохоронця.
23. Особливості використання жестів та міміки у промові. Вольові
зусилля обвинувача.
24. Поняття конфлікту та його функції.
25. Види та класифікація конфліктів.
26. Характеристика стратегій поведінки в конфліктній ситуації.
27. Конфлікти в діяльності правоохоронних органів.
28. Профілактика і шляхи вирішення конфліктів. Керівництво
конфліктами.

29.
30.
31.

32.
33.

Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної
психології
Психологічні особливості особистості злочинця.
Вивчення особистості правопорушника та його мотиваційної
сфери.
Мотив як елемент психологічного механізму злочинного діяння.
Співвідношення мотиву, цілі та результату при вчиненні злочину з
необережності та умисно.
Структурно-психологічний аналіз злочинної дії. Психологічні
аспекти стадій злочину.
Юридико-психологічна характеристика групової злочинної
діяльності.
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34. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань
(груп), їхньої протиправної діяльності.
35. Психологічне дослідження особистості потерпілого та його
віктимної поведінки.
36. Роль жертви у ґенезі злочину, її можливі міжособистісні зв’язки та
стосунки зі злочинцем.
37. Віктимна поведінка як причина злочину. Шляхи подолання
віктимності.
38. Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології.
39. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх. Психологічна
характеристика злочинних груп неповнолітніх.
40. Змістовна
специфіка
пізнавальної,
конструктивної,
організаторської та комунікативної діяльності при розслідуванні
злочинів.
41. Основні напрямки і форми використання психологічних знань
слідчій діяльності.
42. Функціонально-психологічний
аналіз
слідчої
діяльності.
Психологічні особливості слідчої діяльності.
43. Психологічна структура діяльності по розслідуванню злочинів.
Компоненти слідчої ситуації.
44. Психолого - правовий аналіз законодавчої регламентації взаємодії
слідчого з органами дізнання в розслідуванні злочинів.
45. Слідчо - оперативна група та слідча група, як малі соціальні групи,
психологічний контакт учасників.
46. Керівництво слідчо - оперативною групою.
47. Застосування різних форм психологічних знань у кримінальнопроцесуальній діяльності.
48. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності
органів прокуратури.
49. Процесуальна регламентація використання психологічного знання
у формі консультації. Участь фахівця-психолога.
50. Статус спеціаліста-психолога його ознаки.
51. Консультації і пояснення спеціаліста з приводу спеціальних
психологічних питань.
52. Атестація. Професійний відбір на навчання та службу в
правоохоронні органи. Наставництво.
53. Психологічна адаптація до службової діяльності. Професійна
деформація правоохоронців та юристів у цілому.
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54. Психологічні аспекти цивільного процесу. Позиції сторін у
цивільному процесі та їх комунікативна активність.
55. Психологія міжособистісної взаємодії у цивільному процесі.
Психологія діяльності судді у цивільному судочинстві.
56. Судово-психологічна експертиза: об`єкт, компетенція, методи,
межі.
57. Напрями і види судово-психологічної експертизи.
58. Психологічна характеристика здійснення окремих видів судовопсихологічних експертиз.
59. Комплексні судово-психологічні експертизи.
60. Психологічна структура і різновиди експертно-криміналістичної
діяльності.
61. Вимоги експертно-криміналістичної діяльності до особистості.
62. Основні групи чинників,
що впливають на протиправну
поведінку. Історичні погляди на природу злочинності.
63. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості
(насильницька, корислива).
64. Проблема
антисоціальної
поведінки
неповнолітніх
правопорушників.
65. Основні
чинники
виникнення
та
розвитку злочинної
спрямованості у неповнолітніх.
66. Психологія засудженого злочинця, ув’язненого.
67. Залучення
спеціаліста-психолога
із
кримінально-виконавчою
спеціалізацією до діяльності пенітенціарних установ.
68. 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).
69. Типи засуджених: актив; пасив; засуджені із негативною.
Специфічні емоційні стани.
70. Процес корекції та ресоціалізації особистості засуджених.
71. Психологічні особливості мікросередовища засуджених.
72. Психологічні основи виховної функції судового процесу.
73. Стан сильного душевного хвилювання: психологічний аналіз.
74. Складення психологічного портрету злочинця. Психологічний
аналіз злочинного діяння.
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Приклад побудови поточної модульної контрольної роботи
Поточна модульна контрольна робота складається із різнорівневих
завдань, серед яких більшість складають тестові. Тестові завдання з
курсу «Юридична психологія», орієнтовані на системну контекстну
інтерпретацію тієї чи іншої правової категорії (поняття),
функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення.
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна контрольна робота
з навчальної дисципліни «Юридична психологія»
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психологоії
Варіант 1
ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Поняття, предмет та принципи юридичної психології.
2. Нейтралізація конфліктів в юридичній діяльності. Стилі
вирішення конфлікту.
Практичні завдання:
Задача 1.
Прокурор Іванов у залі судового засідання провів допит
підсудних-членів злочинної групи Ступака, Каралаша та Фельдмак
з метою з’ясування обставин справи, що викликають сумнів у
причетності до скоєння злочину підсудного Ступака.
Завдання:
Вкажіть та обґрунтуйте, до якого структурного психологічного
компоненту професіограми прокурорсько-слідчого працівника
відноситься означена діяльність прокурора.
Задача 2.
Прокурор Соломатін, котрий підтримував державне
обвинувачення в суді у справі про вбивство гр. Колосова у процесі
діалогу з підсудним Веселкіним завдяки своїм розвиненим
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професійно-психологічним властивостям зміг викликати у
підсудного відвертість та сформував у ньому прагнення дати
правдиві свідчення у справі.
Завдання:
Визначте, до якого структурного психологічного компоненту
професіограми прокурора відноситься означена діяльність та
обґрунтуйте свою думку.
Провідний викладач

проф. Озерський І. В.
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
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.
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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.
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.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Види та класифікація конфліктів.
Конфлікти в діяльності працівників правоохоронних органів.
Профілактика і шляхи вирішення конфліктів.
Психологічні особливості діяльності по розслідуванню
кримінальних проваджень.
Застосування різних форм психологічних знань у кримінальнопроцесуальній діяльності.
Психологічне
забезпечення
кримінально-процесуальної
діяльності. Рольова поведінка.
Психологічна консультація та участь спеціаліста-психолога у
правозастосовному процесі.
Процесуальна регламентація використання психологічного знання
у формі консультації.
Участь фахівця-психолога у процесуальних діях.
Участь психолога в огляді місця події по справах про вбивства,
нанесення тілесних ушкоджень, зґвалтування.
Змістовна
специфіка
пізнавальної,
конструктивної,
організаторської та комунікативної діяльності при розслідуванні
злочинів.
Загальні та специфічні психологічні чинники слідчої діяльності.
Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності.
Психологічні особливості слідчої діяльності.
Психологічна структура діяльності по розслідуванню злочинів.
Компоненти слідчої ситуації.
Вплив психологічних чинників на ефективність слідчої діяльності.
Психологічні бар’єри та їх нейтралізація.
Психологічна характеристика огляду місця події та обшуку.
Психологічна характеристика слідчого експерименту.
Психологічна характеристика впізнання та виїмки.
Психологічна характеристика освідування та ексгумації трупа.
Психологічна характеристика допиту та очної ставки.
Психолого-правовий аналіз взаємодії слідчого з органами дізнання
в розслідуванні злочинів.
Слідчо-оперативна група, як мала соціальна група, психологічний
контакт учасників.
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72. Судово-психологічна експертиза: об`єкт, компетенція, методи,
межі.
73. Напрями і види судово-психологічної експертизи.
74. Психологічна характеристика здійснення окремих видів судовопсихологічних 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.
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
грунтовна
професійна
підготовка
юристівправознавців..
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.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПЕРЕД
ЗАЛІКОМ
Розв’язати тестові завдання:
№

Навчальний елемент

1.

Об’єктом
психології є:

Тестові завдання

юридичної а) Особистість адвоката;
б) Особистість судді;
в) Особистість в сфері юридичної
діяльності.

2.

За
структурою
слідча а)Пізнавальна,конструктивна,ком
унікативна,
організаторська,
діяльність поділяється на:
профілактична;
б) Пізнавальна, правозастосовна,
комунікативна,організаторська,пр
офілактична;
в) Пізнавальна,
комунікативна,
профілактична.

3.

4.

Найважливішим
компонентом психологічної
структури слідчої діяльності
є:

а) Пізнавальна;

Слідча діяльність
відноситься до професії:

а) Екстремальної;

конструктивна,
емоційна,

б) Ємоційна;
в) Комунікативна.
б) Стресогенної;
в) Напруженої.

5.

Психологічна структура
слідчої діяльності включає
такі елементи:

а) Мета, результат, дія, засіб
досягнення;
б) Мета, результат, дія, мотив,
засіб досягнення;
в) Мета, мотив, дія, засіб
досягнення;

6.

Головне завдання прокурора а) Аналіз особистості підсудного;
в обвинувальній промові на б) Доведення до присутніх складу
суді:
злочину;
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в) Кваліфікований аналіз доказів.
7.

Психологічно
складним а) Вплив присутніх;
елементом
прокурорської б) Полеміка із захистом;
діяльності в суді є:
в) Погляд підсудного.

8.

Основні типи
станів слідчого:

емоційних а) Емоційний тон
емоційний відгук;

відчуття,

б) Емоційний тон відчуття,
емоційний відгук, настрій, стрес,
афект, фрустрація;
в) Емоційний тон
емоційний
відгук,
афект, фрустрація.
9.

відчуття,
конфлікт,

Вольовими діями у слідчій а) простий вольовий акт, усічений
вольовий
акт,
надзвичайний
діяльності є:
вольовий акт;
б) простий вольовий акт, складний
вольовий акт, особливо складний
вольовий акт;
в) емоційний вибух, складний
вольовий акт, помірний вольовий
акт.

10.

Функції
професійного а) перцептивна, посвідчувальна,
спілкування
у комунікативна;
правоохоронній діяльності:
б) перцептивна, інтерактивна,
комунікативна;
в)
перцептивна,
комунікативна.

11.

інтуїтивна,

регламентація
спілкування
Особливістю професійного а)
спілкування правоохоронців правовими нормами;
є:
б) напруженість спілкування;
в) вплив соціально-психологічного
клімату.

12.

Найбільш переконливою є а)
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переважають

психологічні

обвинувальна
якій:

промова

в елементи;
б) переважають логіко-юридичні
елементи;
в) логічні і психологічні елементи
рівнозначні.

13.

Обвинувальне переконання а) доказування–логічний аспект,
навіюваність-психологічний
має дві основні позиції:
аспект;
б)
елемент,
аспект;

доказування-соціальний
сугестія-психичний

в) доказування-правовий режим,
навіювання-психопаталогічний
аспект.
14.

Чи
можна
змінювати а) Так;
тональність обвинувальної б) Ні;
промови?
в) Тільки під час судової наради.

15.

Підсудному,
адвокаті,
Під
час
виголошення а)
обвинувальної
промови присутніх в залі;
погляд прокурора повинен б) Підсудному, судді;
бути зосереджений на:
в) Підсудному, потерпілому.

16.

Дії
прокурора-обвинувача а) відвернути погляд;
при зустрічі погляду з б) передивитись;
адвокатом:
в) одягти окуляри.

17.

Чи допустима шаблонність а) Так;
промови прокурора в суді?
б) Ні;
в) Інколи.

18.

Фізіогномічна
редукція
Механізми сприймання та а)
категоризація
та
розуміння
об’єктів соціальна
порівняння,
стереотипізація,
правоохоронної діяльності
особистісна ідентифікація;
б) Соціальна категоризація та
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порівняння,
стереотипізація,
атрибуція,
емпатія,
спостереження;
в) Соціальна категоризація та
порівняння,
стереотипізація,
атрибуція, емпатія, особистісна
ідентифікація.
19.

Пізнавальний,
емоційний,
Окремі
компоненти а)
конфлікту в правоохоронній вольовий;
діяльності:
б) Пізнавальний, посвідчувальний,
вольовий;
в)
Пізнавальний,
почуттєвий.

20.

емоційний,

У правоохоронній діяльності а) реальна суперечність між
конфліктом є:
працівниками
правоохоронними
органами та іншими особами, які
мають протилежні інтереси і
протидіють установленню істини;
б) реальна суперечність між
правоохоронцями
та
іншими
працівниками,
які
мають
протилежні інтереси;
в) реальна суперечність між
слідчими
працівниками,
які
протидіють установленню істини.

21.

Основні стилі розв’язання а) суперництво, ухилення;
конфлікту в правоохоронній б) співробітництво, компроміс;
діяльності:
в)співробітництво, пристосування.

22.

Конфліктні
ситуації,
що
виникають в правоохоронних
органах,
можна
умовно
розподілити на:
Основними
причинами
конфліктних
ситуацій
в
правоохоронній діяльності є:

23.
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а) внутрішні та зовнішні;
б) вертикально-зовнішні;
в) посередні.
а) недоліки в організації праці,
недосконалість
управління,
міжособистісні
стосунки,

психологічна несумісність, недоліки
виховання,
слабка
підготовка
працівника;
б) недоліки в організації відпочинку,
недосконалість
покарань,
міжособистісні інтимні стосунки,
недоліки
виховання,
слабка
підготовка працівника;

24.

25.

в)
психологічна
несумісність,
гендерна
політика,
недоліки
пуританського виховання, слабка
підготовка секретаря.
Основними
причинами а) допитливість керівника у
організаційноконфліктів, що випливають з вирішенні
властивостей особистості і розпорядчих задач, вади вікового
виховання, адекватність стилю
стилю роботи керівника, є:
управління
рівню
підготовки
колективу;
б)
недостатня
досвідченість
керівника у роботі з злочинцями,
вади виховання, неадекватність
стилю управління рівню підготовки
суддей;
в)
недостатня
досвідченість
керівника у роботі з людьми і в
рішенні організаційно-розпорядчих
задач,
вади
виховання,
неадекватність стилю управління
рівню підготовки колективу.
Допит
у
безконфліктній а) підозрюваним, звинуваченим;
ситуації притаманний:
б) свідкам, потерпілим;
в) всім учасникам.

26.

До
загальних
заходів
запобігання конфліктів у
правоохоронній
діяльності
слід віднести:
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а) зосередження уваги колективу
на стан оперативних обставин,
підвищення
проф.майстерності,
зміцнення
авторитету
прокуратури серед населення,

психологічне
діяльності;

забезпечення

б) зосередження уваги колективу
на
стан
сімейно-побутових
проблем,
підвищення
проф.ерудиції,
зміцнення
авторитету прокуратури серед
населення,
психологічне
забезпечення діяльності;
в) зосередження уваги колективу
на стан оперативних обставин,
підвищення
проф.майстерності,
здобуття психологічної освіти.
27.

виникнення
об’єктивної
Три окремі стадії динаміки а)
конфлікту в правоохоронній конфліктної ситуації, перехід до
безконфліктної
поведінки,
діяльності:
розпалювання конфлікту;
б)
виникнення
суб’єктивної
конфліктної ситуації, перехід до
конфліктної
поведінки,
розв’язання конфлікту.
в)
виникнення
об’єктивної
конфліктної ситуації, перехід до
конфліктної
поведінки,
розв’язання
конфлікту
всіма
учасниками.

28.

Участь фахівця-психолога у а) ст. 83 КПК України;
кримінально-процесуальній
б) ст. 71 КПК України;
діяльності регламентується:
в) ст. 360 КПК України.

29.

Напрямки
психологічного а) психологічне супроводження,
забезпечення кримінальної психологічна реабілітація;
процесуальної діяльності:
б) психологічна корекція, психічна
реабілітація;
в)
психологічна
паталогокорекція.
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консультація,

30.

31.

Чи можуть консультації
фахівця-психолога
долучатися до матеріалів
кримінального провадження,
і в якому вигляді:

а) Ні;
б) Так, в порядку ч. 2 ст. 105 КПК
України у вигляді письмового
роз’яснення;
в) Так, в порядку ч. 2 ст. 84 КПК
України у вигляді висновку.

Консультації
фахівця- а) довідкову інформацію;
психолога містять:
б) правову інформацію;
в) соціально-правову значущість.

32.

Організаційно-психологічна
структура слідчої діяльності
представлена:

а)
інформаційно-розшуковими,
комунікативними
та
інформаційно-комунікативними
слідчо-судовими діями;
б)
інформаційно-пошуковими,
комунікативними
та
інформаційно-комунікативними
слідчими діями;
в)
інформаційно-пошуковими,
комунікаційними та інформаційноінтерактивними слідчими діями.

33.

вивчення
особистості
Психологічно ефективність а)
допитуваного
та
встановлення
з
допиту
в
значній
мірі
ним психологічного контакту;
залежить від:
б) психологічної освіти слідчого,
знання КПК України;
в)
діагностики
психологічної
обстановки прокурорсько-слідчого
колективу.

34.

У
випадку
протидії а) фізична сила та психопресінг;
допитуваного
доцільно б) переконання та навіювання;
застосувати такі прийоми
в) парапсихологія та гіпноз.
психологічного впливу:

35.

Об’єктом
дослідження а) психологічні виявлення людини,
що не виходять за межі норми,
судово-психологічної
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тобто такі, які не викликають
сумніву
у
її
психічній
повноцінності;

експертизи є:

б) психологічні уявлення людини,
що виходять за межі соціальної
норми, тобто такі, які не
викликають
сумніву
у
її
психологічній не повноцінності;
в) психологічні виявлення людини,
що виходять за межі норми,
тобто такі, які викликають
сумнів у її психічній повноцінності.
36.

Судово-психологічна
експертиза поділяється на:

а)
екпертизу
повнолітніх,
екпертизу особливих статевих
властивостей, основних мотивів
поведінки, експертизу основних
конфліктних станів;
б)
екпертизу
неповнолітніх,
екпертизу
особливих
властивостей, основних мотивів
поведінки, експертизу основних
емоційних станів;
в)
екпертизу
неповнолітніх,
екпертизу
особливих
властивостей, основних мотивів
поведінки, експертизу неосновних
емоційно-вольових станів.

Задачі з навчального курсу:
Задача 1.
Прокурор Іванов у залі судового засідання провів допит
підсудних-членів злочинної групи Ступака, Каралаша та Фельдмак з
метою з’ясування обставин справи, що викликають сумнів у
причетності до скоєння злочину підсудного Ступака.
Завдання:
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Вкажіть та обґрунтуйте, до якого структурного психологічного
компоненту професіограми прокурорсько-слідчого працівника
відноситься означена діяльність прокурора.
Задача 2.
Прокурор
Соломатін,
котрий
підтримував
державне
обвинувачення в суді у справі про вбивство гр. Колосова у процесі
діалогу з підсудним Веселкіним завдяки своїм розвиненим
професійно-психологічним властивостям зміг викликати у підсудного
відвертість та сформував у ньому прагнення дати правдиві свідчення у
справі.
Завдання:
Визначте, до якого структурного психологічного компоненту
професіограми прокурора відноситься означена діяльність та
обґрунтуйте свою думку.
Задача 3.
Прокурор Цвєтков, готуючись до підготовчої частини судового
засідання з метою ефективного підтримання державного
обвинувачення в суді у справі зґвалтування гр. Марченко, для себе на
аркуші паперу виклав свої міркування стосовно:
- встановлення особи підсудного і часу вручення йому копії
обвинувального висновку;
- можливих відводів суду та учасників судового розгляду;
- можливих відводiв інших учасників судового розгляду та
пропозиції про задоволення цих заяв чи відмову в них;
- порядку дослідження доказів;
- оголошення показань підсудного, свідка;
- додаткових допитів або передопитів свідка в присутності інших
вже допитаних свідків або на очній ставці;
- з’ясування питань відповідно до обставин справи, що є предметом
дослідження.
Завдання:
Як можна охарактеризувати послідовність для прокурора?
Визначте, до якого компоненту професіограми прокурора відноситься
означена діяльність та обґрунтуйте свою думку.
Здача 4.
Під час розслідування кримінального провадження по факту
серійних вбивств, пов’язаних із зґвалтуванням жертв насильства,
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слідчий прокуратури мав підозри до декількох свідків, що проходили
у справі, з якої особу вбивці не було встановлено. Здійснивши певну
низку слідчих дій стосовно підозрюваних, слідчому так і не вдалося
встановити особу, причетну до такого насильницького злочину. Втім
цю справу було прийнято до свого проводження прокурором
Олексиком, котрий протягом 12 днів розслідував, залучив до справи
та провів низку консультацій із різноманітними спеціальностями
(медиками, педагогами, психологами, криміналістами).
Завдання:
Визначте, до якого компоненту професіограми прокурора відноситься
означена діяльність та обґрунтуйте свою думку.
Задача 5.
Підтримуючи державне обвинувачення у справі про хуліганські
дії неповнолітнього Іванова, прокурор-обвинувач у своїй
обвинувальній промові роз’яснив сутність законів, вказуючи на
принципи моралі та моральності, акцентуючи увагу на шляхах
викорінювання злочинності, що певним чином відображається на
сприйнятті слів прокурора складом суду і всіх присутніх у залі
засіданні.
Завдання:
Визначте, до якого компоненту професіограми прокурора відноситься
означена діяльність та обґрунтуйте свою думку.
Задача 6.
У процесі проведеної перевірки прокурором Самохіном було
встановлено, що гр. Цільник звільнений з посади страхового
інспектора «АСК Оранта» з грубими порушеннями норм трудового
законодавства, а також були визначені підстави для представлення
прокурорм інтересів гр. Самохіна в суді.
Завдання:
1. Вкажіть, який документ повинен підготувати прокурор для
відповідного прокурорського реагування.
2. Визначте, до якого компоненту професіограми прокурора
відноситься означена діяльність та обґрунтуйте свою думку.
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1. Юридико-психологічні засади прокурорської діяльності.
2. Принципи та методи юридичної психології.
3. Специфіка використання психологічних знань в юрисдикційній
діяльності.
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Шкала нарахування підсумкових балів
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та
шкалу ECTS здійснюється в такому порядку.
Оцінка за
шкалою
ECTS

Оцінка за бальною
шкалою, що
використовується в
ПУЕТ

F

0–34

FX

35–59
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Оцінка за 4-бальною шкалою
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
Незадовільно з можливістю
повторного складання

E
D
C
B
A

Задовільно достатньо
Задовільно
Добре
Дуже добре
Відмінно

60–63
64–73
74–81
82–89
90–100
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
А
Агресивність — хворобливе прагнення до нападу, і завдання
травми (фізичної чи моральної) окремій особі, групі осіб чи всім
оточуючим.
Агресія — індивідуальна чи групова поведінка, дія, спрямована
на завдання фізичної чи психологічної шкоди або на знищення
іншої людини чи групи осіб.
Адаптація — пристосування, зміна чутливості органів, чуття під
впливом діючого на них подразника.
Актив — найдіяльніша, енергійна, активна і досвідчена частина
колективу (групи, команди тощо).
Анкета — опитувальний бланк для одержання відповідей на
наперед складену систему запитань.
Анкетний метод — у психології письмове (іноді усне)
опитування значного кола осіб за певною схемою (анкетою), яке
ставить за мету зібрати масовий (переважно орієнтовний), згодом
статистично оброблений матеріал для вирішення деяких
психологічних завдань.
Антипатія — почуття, яке характеризується неприязню, іноді
навіть відразою до когось або до чогось.
Апатія — психічний стан людини, при якому виявляються
індиферентність,
байдужість,
відсутність
інтересу
до
навколишнього, пасивність.
Атестація
—
визначення
професійної
кваліфікації
прокурорського працівника, характеристика його особистих
здібностей, переваг та недоліків, а також офіційний документ, що
містить таку характеристику.
Афект
— відносно короткочасний і максимальний за
інтенсивністю стан (лють, жах, відчай, екстаз тощо), під час як ого
знижується ступінь самовладання: дії та вчинки здійснюються за
особливою емоційною логікою, а не за логікою розуму.
Б
Бажання
—
мотив
діяльності,
що
характеризується
усвідомленістю якихось потреб.
Бар'єр психологічний — мотив, що заважає виконанню певної
діяльності або дії.
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Бар'єр смисловий — непорозуміння між людьми, що є наслідком
того, що одне й те саме явище має для них різний зміст.
Бесіда — спілкування (наприклад, з воїном) з метою зняти
нервове перенапруження, дістати необхідну інформацію.
В
Валідність — міра відповідності результатів дослідження
об'єктивним зовнішнім критеріям.
Взаємини — ставлення людей один до одного.
Взаємодія — взаємний зв'язок предметів, явищ, обумовленість
один одним, узгодженість дій.
Взаємодією слідчого з органами дізнання слід розуміти
організований у відповідності до діючих законів та підзаконних
нормативних актів, психологічно обумовлений процес офіційного
співробітництва шляхом доцільного поєднання методів і засобів,
притаманних цим підрозділам, на основі взаємодопомоги і
взаєморозуміння, з метою успішного вирішення завдань
кримінального судочинства (За І.В. Озерським).
Взаємодопомога визначається нами як процес знайдення
оптимальних шляхів розкриття і розслідування злочинів на основі
взаємного обміну інформацією, силами, діями та засобами
сприяння, що є в розпорядженні взаємодіючих підрозділів і
регламентовані законом (За І.В. Озерським).
Взаєморозумінням слід розуміти сприймання зовнішніх ознак
партнера по спілкуванню та зіставлення їх з його особистісними
характеристиками, інтерпретацію на цій підставі його поведінки
(За І.В. Озерським).
Взаємодія аналізаторів — обопільний вплив аналізаторів, що
спричинює підвищення або зменшення чутливості.
Взаємодія навичок — вплив навиків, раніше засвоєних, на
вироблення інших; нових навиків.
Взаємодії теорія — ідеалістична теорія (один із проявів дуалізму
в психології), що вивчає вплив психічних факторів на фізичні і
навпаки.
Вибірковість сприйняття — властивість сприйняття виділяти
«фігуру з фону», що визначається спрямованістю або досвідом
особистості, волею або особливостями об'єкта, що сприймається.
Вивчення — засвоєння знань, пізнання в результаті
дослідницької діяльності.
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Відчуття — відображення мозком окремих властивостей або
якостей предмета і явищ об'єктивного світу, а також станів
організму при безпосередньому впливі подразників на відповідні
органи чуття.
Г
Гнів — психічний стан людини, який проявляється у підвищенні
процесів збудження кори головного мозку, спричинених деякими
негативними чинниками.
Д
Дебати — дискусія, обмін думками на зборах, засіданнях.
Душа — сукупність психічних явищ, здатних управляти
високоорганізованою матерією.
Е
Ейфорія — стан піднесеного настрою, безтурботності, радості,
що не відповідає об'єктивним умовам.
Ексцес — крайній прояв чогось, надмірність; порушення
нормального перебігу явища або процесу.
Емоції — особлива форма психічного відбиття дійсності в людині
чи тварині, що проявляється у вигляді задоволення або
незадоволення, радості, печалі тощо.
Емоційна пам'ять — запам'ятовування та відтворення почуттів.
Емпатія — здатність людини розуміти переживання іншої
людини, а також співчувати їй, співпереживати, співдіяти.
Є
Єдність свідомості — об'єктивна влада людської свідомості, яка
виявляється в об'єднувальній діяльності психічного апарату.
Ж
Жестів мова (мова кінетична, мова лінійна) — система жестів і
рухів тіла, яка використовується як засіб спілкування поряд із
звуковою мовою або замість неї у побутовому спілкуванні.
З
Забування — процес, що призводить до втрати чіткості
закріпленого в пам'яті матеріалу, до зменшення обсягу
запам'ятовуваного, до помилок відтворення і до цілковитої
неможливості пригадати, а в крайніх випадках — навіть пізнати
те, що було в минулому досвіді людини.
Загальна психологія -— розділ психології, що вивчає
найзагальніші закономірності психіки людини та методи їх
дослідження.
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Закон — необхідне, суттєве, стале відношення між явищами,
предметами, структурними елементами системи.
Залік — вид перевірки знань учнів за великими розділами
теоретичних курсів і по предметах, у вивченні яких переважають
практичні заняття.
Запам'ятовування — один з головних процесів пам'яті, в основу
якого покладено утворення тимчасових зв'язків, здатних у
майбутньому знов активізуватися.
Звичка — усталений спосіб поведінки, сформований внаслідок
кількаразового повторення дії.
І
Індивід (неподільне) — окрема людина як особа, яку взято
ізольовано із суспільства.
Інтелект — розум, загальна пізнавальна здатність, що визначає
готовність до засвоєння, збереження, розвитку та використання
знань, досвіду, а також до розумної поведінки у проблемних
ситуаціях.
К
Казус — випадок, як правило, смішний і заплутаний.
Комунікабельність — здатність до спілкування з іншими
людьми, товариськість, сумісність (здатність до спільної праці).
Конфлікт — зіткнення протилежних інтересів, поглядів,
спрямувань, крайнє загострення суперечностей, що призводить до
боротьби.
Л
Лекція — розгорнуте теоретичне міркування.
Лідер — член групи, який у складних ситуаціях здатний суттєво
впливати на поведінку решти учасників.
М
Медична психологія — галузь психології, яка вивчає
закономірності функціонування психіки людей в умовах
виникнення та перебігу захворювань, а також відновлення їхнього
здоров'я.
Меланхолік — тип темпераменту, що виявляється у високій
чутливості, вразливості психіки, схильності до тривалих
переживань, деякій відлюдкуватості, у хворобливому реагуванні
на труднощі, невдачі, недостатній ініціативності тощо.
Меркантильний — гендлярський, дріб'язково-ощадливий.
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Мета — передбачення у свідомості результату, на здобуття якого
спрямовано діяльність окремої людини, групи або всього
суспільства.
Метод — система прийомів для досягнення поставленої мети
(наприклад, навчання, управління, художньої творчості тощо).
Методологія — система принципів і варіантів організації та
побудови теоретичної і практичної діяльності.
Методи виховання — сукупність засобів і прийомів
педагогічного впливу на воїнів та військові підрозділи з метою
формування в них високих ідейних, морально-бойових і
психологічних якостей.
Методи навчання — способи спільної роботи викладача і тих,
хто навчається, з допомогою яких досягається оволодіння
знаннями, уміннями та навичками.
Мислення — процес відображення у свідомості людини складних
зв'язків і стосунків між предметами та явищами об'єктивного світу
(форми
прояву:
наочно-образне,
оперативне,
практичне,
продуктивне, сенсомоторне, теоретичне).
Мова — суспільно зумовлена система звукових, словесних і
граматичних засобів, що склалася історично і служить засобом
спілкування в даному суспільстві.
Моральність — правила поведінки, які визначають ставлення
людей до суспільства, до інших людей.
Мотиви — сила, що спонукає людину до постановки мети, а
також до дій і вчинків для досягнення цієї мети.
Мотивація — сукупність потреб і мотивів, які спонукають
(наприклад, воїна) до активних дій у певному напрямі.
Моторна пам'ять — запам'ятовування, збереження та
відтворення рухів, їх величини, амплітуди, швидкості, темпу,
послідовності.
Н
Навіюваність — особлива піддатливість людини впливові
оточуючих її людей без критичної оцінки такого впливу.
Навіювання (сугестія) — психологічний вплив однієї людини на
іншу, що має на меті актуалізацію або зміну певних установок,
ціннісних орієнтацій чи вчинків людини, яка виступає об'єктом Н.
У вужчому розумінні при Н. у сприйнятливої до Н. людини певна
дія викликається не в результаті логічних міркувань, а переважно
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шляхом зовнішнього провокування у свідомості уявлення про її
настання.
Намір — вольовий процес, який характеризується готовністю
діяти у певному напрямі.
Настрій — відносно тривалий психічний стан душевної
орієнтованості людини, в основі якого лежить емоція (позитивна
чи негативна, але не нейтральна).
О
Орієнтація — вміння розібратися в навколишній обстановці,
обрати необхідний напрям тощо.
Освіта — сукупність систематизованих знань, умінь, навичок,
поглядів і переконань, а також необхідний рівень розвитку
пізнавальної або практичної підготовки, що досягається у процесі
навчально-виховної роботи.
Особистість — конкретна людина, представник певного
суспільства, колективу, який відрізняється індивідуальними
біологічними та психологічними властивостями і займається
якоюсь діяльністю.
П
Пам'ять — закріплення, збереження в мозку того, що відбувалося
в минулому людини.
Пам'ять довгочасна — процес тривалого збереження у пам'яті
об'єктів, що раніше запам'ятовувалися.
Пам'ять недовгочасна (оперативна) — вид пам'яті, що обіймає
процеси запам'ятовування, збереження і відтворення інформації,
яка відпрацьовується під час вирішення тих або інших завдань.
Педологія — наука про дітей; не є цілісною теорією, обіймає
набір психологічних, біологічних і соціальних концепцій щодо
розвитку дитини.
Перцепція — безпосереднє чуттєве (зорове, слухове, нюхове
тощо) відбиття дійсності у відчуттях і сприйнятті.
Подив
(здивування)
—
інтелектуальне
почуття;
що
характеризується
переживанням
вражень
від
чогось
надзвичайного, незрозумілого, грандіозного.
Придатність — етичне та психологічне поняття, в якому
зафіксовані явища про цінність людини як індивідуума. В
психологічному плані придатність є формою впливу та прояву
самоосвіти й самоконтролю, на яких грунтується вимогливість
людини до самої себе.
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Пристрасть — сильне, глибоке, стійке і тривале емоційне почуття
людини до певного об'єкта.
Професійна підготовленість — ступінь відповідності сукупності
знань, умінь і навичок спеціаліста заданим службовим функціям,
які пов'язані з його професією (фахом).
Професійно-психологічна
підготовка
прокурорських
працівників - комплекс взаємопов'язаних заходів, які спрямовані
на формування та розвиток у прокурорсько-слідчих працівників
психологічних якостей та станів, які відповідають вимогам
оперативно-службової діяльності та забезпечують її ефективне
виконання.
Професія — рід діяльності, занять, який потребує певної
підготовки.
Профорієнтація — система заходів, спрямована на надання
допомоги молоді в обраній професії.
Профвідбір (професійний відбір) — система організаційних і
методичних заходів щодо відбору людей для професійного
навчання або певної трудової діяльності.
Психіка — здатність високоорганізованої матерії — мозку
відображати об'єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень,
думок та інших суб'єктивних образів об'єктивного світу.
Психічні явища — усе різноманіття проявів суб'єктивного,
психіки людини.
Психічний стан — певний, тимчасовий рівень цілісного
функціонування психіки людини, що безпосередньо впливає на
характер і ефективність діяльності особистості.
Психологічний словник — об'єктивований і матеріалізований у
вигляді книги тезаурус психологічної науки.
Психологія соціальна — галузь психологічної науки, що вивчає
закони взаємодії психологічних і соціальних факторів різних
соціальних груп, форми групового спілкування і взаємодії.
Психологія прокурорської діяльності — самостійний напрямок
знань у галузі юридичної психології, що вивчає психологічні
явища, механізми та закономірності, пов'язані з прокурорськослідчою діяльністю, реалізацією конституційних функцій органів
прокуратури, психологічні аспекти особистості прокурорськослідчих працівників, поведінки та взаємодій у сфері
правозастосування (За І.В. Озерським).
Р
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Садизм — статеве збочення, що виявляється у намаганні
заподіяти біль партнерові; патологічна пристрасть до жорстоких
вчинків, катування.
Сангвінік — тип темпераменту, який відрізняється рухливістю,
врівноваженістю, силою нервових процесів.
Свідомість — найвищий рівень розвитку психіки і форма
відбиття дійсності, що властиві тільки людині.
Скепсис — недовіра, сумнів.
Сміх — характерна міміко-звукова реакція.
Спілкування — один з універсальних способів прояву групової
форми буття людей, необхідний елемент їхньої групової діяльності.
Спостереження — метод дослідження предметів і явищ
об'єктивної дійсності, який полягає в їх навмисному та
цілеспрямованому сприйманні.
Спостережливість — риса особистості, яка полягає в постійній
спрямованості її сприймання на певне явище природи,
суспільства, техніки тощо.
Т
Темперамент -— властивості індивіда, що проявляються в
особливостях динамічних характеристик психічної діяльності.
У
Уява (фантазія) — складний психічний процес, що полягає у
створенні людиною нових уявлень, образів, думок, які ніколи в
цілому не сприймалися людиною, а лише виникли на базі її
попереднього досвіду.
Уявлення — чуттєво-наочний образ предметів чи явищ дійсності,
який зберігається і відтворюється у свідомості і за відсутності
безпосереднього впливу самих предметів на органи чуття.
Ф
Фантазія — 1) сильно розвинута уява, здатність створювати
уявлення та розумові ситуації; 2) мрія, вигадка, нереальність.
Флегматик — тип темпераменту, що характеризується
врівноваженістю, рухомістю, але відносно високою силою
нервових процесів, що в психологічному плані проявляється в
уповільнених темпах психічних процесів, спокої, усталеності
інтересів і прагнень людей з даним типом темпераменту.
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Фрустрація — психічний стан, що розвивається через дію
фрустратора — об'єктивних чи суб'єктивних труднощів,
переборення яких неможливе чи ускладнене.
Х
Характер — цілісна і стійка індивідуальна своєрідність людини.
Холерик — тип темпераменту, що характеризується швидкістю
дій, сильними, швидко виникаючими почуттями, які яскраво
виражаються в мові, жестах, міміці.
Ц
Цинізм — презирливе ставлення до загальноприйнятих норм
моралі, поведінки.
Ч
Чутки
—
масовидне
явище
міжособистісного
обміну
викривленою, емоційно забарвленою інформацією.
Чуттєвість — психофізіологічна функція аналізатора, яка
відбиває його стан у вигляді суб'єктивних сигналів і переживань.
Ш
Швидкість мислення — здатність людини за мінімально
короткий час сконцентрувати всі відомості про предмет або
явище, що є в неї, проаналізувати їх і зробити обгрунтований
висновок.
Щ
Щастя — почуття найвищого задоволення своїм буттям (пасивне
щастя) або результатами своєї діяльності (активне щастя).
Я
«Я»-основний прояв свідомості як протиставлення власній
особистості «не Я».
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аналіз) / І. В. Озерський // Часопис Київського університету права.
– К., 2009. – № 1. – С. 254–258.
88. Озерський І. В. Атестація в органах прокуратури : організаційноправовий та психологічний аспекти / І. В. Озерський // Віче. –
2009. – № 12. – С. 19–21.
89. Озерський
І. В.
Професійно-психологічна
підготовка
прокурорських працівників як складова системи кадрового
забезпечення органів прокуратури / І. В. Озерський // Часопис
Київського університету права. – К., 2010. – № 1. – С. 232–235.
90. Озерський І. В. Міжнародні стандарти прокурорської діяльності
/ І. В. Озерський // Віче. – 2010. – № 4. – С. 16–18.
227

91. Озерський І. В. Представництво прокурором інтересів громадян та
держави в суді (психолого-правовий аспект) / І. В. Озерський //
Віче. – 2010. – № 6. – С. 15–17.
92. Озерський І. Організаційно-правова та психологічна оптимізація
слідчої діяльності органів прокуратури / І. Озерський // Вісник
прокуратури. – 2010. – № 4 (106). – С. 75–80.
Інформаційні ресурси:
93. Науковий вісник НАВС [Електронний ресурс]. – Режим доступу
до сайту: http://www.naiau.kiev.ua/tlc/pages/biblio/visnik)
94. Електронна бібліотека психології [Електронний ресурс]. – Режим
доступу
до
сайту:
(http://gumer.info/bibliotek_Buks/Psixot/
Index.php)
95. Психологічний словник[Електронний ресурс]. – Режим доступу до
сайту: (http://amazon-kat.narod.ru)
96. Юридична психологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
сайту: (http://yurpsy.fatal.ru/)
97. Світ психології [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:
(http://psychology.net.ru/)
98. Психология на русском языке [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до сайту: (http://www.psychology.ru/)
99. Оптичні ілюзії та феномени [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до сайту: (http://www.psy.msu.ru/illusion/)
Пошукові та інформаційні системи Інтернет
1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до
електронних ресурсів : http://www.google.com.ua/
2. Яndex : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до
електронних ресурсів : http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.
3. Rambler : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до
електронних ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462.
Офіційні веб-сайти органів державної влади України
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим доступу до
електронних
документів
:
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//.
2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. – Режим
доступу до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/.
3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. –
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.kmu.gov.ua/control/.
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4. Міністерство соціальної політики України : офіційний сайт. –
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
5. Державна служба зайнятості: офіційний сайт. – Режим доступу до
електронних ресурсів : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
6. Національна служба посередництва і примирення: офіційний сайт.
– Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.nspp.gov.ua/
Пошукові правові системи
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство
України. – Режим доступу до електронних документів :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/
2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча
діяльність Верховної Ради України : Законопроекти : Пошук за
реквізитами. – Режим доступу до електронних документів :
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні
документи. – Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.president.gov.ua/documents/.
4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України :
Нормативно-правова база : База документів : Пошук документів за
реквізитами. – Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.
5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне
видання нормативно-правових актів України. – Режим доступу до
електронних документів : http://ovu.com.ua/.
6. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online :
Нормативно-правові документи. – Режим доступу до електронних
документів : http://zakon.nau.ua/.
7. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы :
Законодательство. – Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.ligazakon.ua/
8. Право. Украина : информационно-правовая система : Документы :
Нормативно-правовые документы. – Режим доступу до
електронних
ресурсів
:
http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html.
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечнобібліографічні ресурси : Бібліографічний моніторінг. – Режим
доступу до електронних документів :
2. http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.
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3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського :
Інтернет-сторінка. – Режим доступу до електронних документів :
http://www.nbuv.gov.ua/.
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система
каталогів і картотек. – Режим доступу до електронних документів :
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.
5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського :
пошукова система сайту : Система каталогів і картотек : Каталог
книжкових видань : Пошук у електронному каталозі. – Режим
доступу
до
електронних
документів
:
http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html.
6. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського :
пошукова система сайту : Система каталогів і картотек :
Електронний фонд (тематичні та видові зібрання публікацій) :
Електронна бібліотека авторефератів дисертацій : Пошук у
електронній бібліотеці авторефератів дисертацій. – Режим доступу
до електронних документів. - http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html..
7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. –
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm.
8. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт :
Політематична база даних статей з періодичних видань. – Режим
доступу до електронних ресурсів : http://analitic.nplu.org/.
9. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт :
Каталог статей зі збірників наукових праць. – Режим доступу до
електронних ресурсів : http://stt.nplu.org/.
10. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : вебсайт. – Режим доступу до електронних ресурсів :
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=15&Itemid=36
Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки навчального
процесу з навчальної дисципліни «Юридична психологія»
1. Юридична психологія: Завдання для аудиторного тестування
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
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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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