
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
Мета курсу – формування загальнотеоретичних знань психологічного 

опосередкування юридичної діяльності та формування відповідних вмінь та 
навичок вирішення професійних завдань з основних напрямків діяльності 
психолога. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Конфліктологія і теорія переговорів», 
«Методи психологічної експертизи», «Психологія міжособистісного 
розуміння», «Психодіагностика». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентами дисципліни «Нейропсихологічна 
діагностика», «Психологія досягнень та успіху», «Психологія управління». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатності визначати, аналізувати та пояснювати психічні 
явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 
розв’язання; опанувати засади юридичної психології та психологічні 
особливості різних видів юридичної діяльності.  

Програмні результати навчання: 
знати: поведінку, особистість і діяльність осіб, що здійснюють 

правотворчість та правозастосування (суб’єкти юридичної діяльності) та осіб, 
щодо яких норми застосовуються, чиї права захищаються чи охороняються; 

уміти: формувати готовність, вміння та навички застосування 
психологічних знань при вирішенні професійних завдань; розвивати й 
удосконалювати професійно-важливі здібності та якості: спостережливості, 
пам'яті, мислення, комунікативності;  

володіти: вмінням складати та реалізовувати програму 
психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги; 
пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 
процесі професійної діяльності. 

 Зміст навчальної дисципліни:  
Історія та теоретико-прикладні засади юридичної психології. Основи 

правової психології. Психологія правосвідомості особистості. Особистість в 
юридичній діяльності. Основи кримінальної психології. Злочинність як 
кримінальнопсихологічне явище. Психологія особистості злочинця. Психологія 
скоєння окремих видів злочинів. Психологічна характеристика злочинних груп. 
Психологія потерпілого.  

Правова культура як вимір антропологічних досліджень буття 
людини в праві.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Правова культура як спосіб формування та розвитку правового життя 
суспільства.Звичаєве право як форма народної самосвідомості. Віддзеркалення 
у правової свідомості неінституціалізованого соціального досвіду, що 
закарбувався у правових звичаях.  

Права людини з позицій соціально-антропологічного підходу.  
Поняття соціально-антропологічного дослідницького підходу. Права 

людини як вияв людської культури. Права людини з точку зору засобів 
соціалізації людського індивіду. Способи засвоєння біосоціальним індивідом 
прав (і обов'язків) людини. Психологія слідчої діяльності. Психологічні 
особливості проведення окремих слідчих дій. Психологія допиту. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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