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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

В умовах кардинальних змін у суспільстві проблема використання 
психологічних знань для ефективного вирішення політичних, економіч-
них, соціальних питань є однією з пріоритетних. Здебільшого це стосу-
ється права, що є могутнім регулятором суспільних відносин і діяльності 
людей. Юридична психологія, яка виникла на стику психології і права, 
робить свій внесок у вирішення складних проблем розбудови правової 
держави, боротьби з правопорушеннями і злочинами. 

Вивчення юридичної психології передбачає використання знань із 
загальної, соціальної та інших галузей психології, а також з цивільного, 
кримінального права й процесу, криміналістики, кримінології та судової 
психіатрії. 

Знання юридичної психології сприятимуть пізнанню студентами 
психічних явищ і закономірностей, які виникають у тих сферах діяльно-
сті, що регулюються нормами права.  

Навчальна програма з дисципліни “Юридична психологія” розрахо-
вана на студентів, які навчаються за спеціальностями “Психологія”, 
”Практична психологія”, “Правознавство”, “Правоохоронна діяльність”.  

У результаті вивчення курсу студентові треба знати:  
• місце юридичної психології у системі психологічної науки та 

права, її предмет, історію розвитку; систему, основні поняття;  
• загальнопсихологічні основи юридичної діяльності; 
• соціально-психологічні основи юридичної діяльності;  
• психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивіль-

ного судочинства;  
• психологічні механізми злочинної поведінки, криміналізації осо-

бистості, психологічні аспекти групової злочинності; 
• психологічні основи попереднього розслідування; 
• завдання та порядок проведення психологічної консультації і су-

дово-психологічної експертизи; 
• психологію судового процесу; 
• психологічні основи ресоціалізації злочинців; 
• психологічні основи ефективного спілкування юриста. 
Уміти: 
• застосовувати методи юридичної психології у практичній діяль-

ності; 
• використовувати психологічні знання при вирішенні питань циві-

льно-правового регулювання; 
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• аналізувати психологічний зміст та структуру правопорушення; 
• на основі психологічного аналізу прогнозувати та запобігати мо-

жливим порушенням правових норм; 
• використовувати психологічні знання при проведенні слідчих дій; 
• використовувати психологічні знання в процесі судової діяльнос-

ті; 
• використовувати психологічні технології ефективного спілкуван-

ня та  раціональної поведінки у ситуаціях юридичної ді- 
яльності; 

• застосовувати методики психологічного захисту в ситуаціях юри-
дичної діяльності. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН   
вивчення дисципліни  

“ЮРИДИЧНА  ПСИХОЛОГІЯ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 

10 

Юридична психологія в системі наукових знань 
Загальнопсихологічні основи юридичної психології 
Соціально-психологічні основи юридичної психології 
Психологічні основи цивільно-правового регулювання  
та цивільного судочинства 
Кримінальна психологія 
Психологічні основи попереднього розслідування 
Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 
Психологія судового процесу 
Пенітенціарна психологія 
Психологія професійного спілкування юриста 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ   
до вивчення дисципліни  

“ЮРИДИЧНА  ПСИХОЛОГІЯ” 

Тема  1 .  Юридична психологія в системі наукових знань 

Юридична психологія як галузь психологічних знань та як навчальна 
дисципліна. Предмет юридичної психології. Місце юридичної психоло-
гії у системі психологічної науки та права. Зв’язки юридичної психології 
з загальною, соціальною та іншими галузями психології, а також із циві-
льним, кримінальним правом і процесом, криміналістикою та криміно-
логією. Зв’язки юридичної психології із судовою психіатрією та кримі-
нальною патопсихологією.  

Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології: рання 
історія юридичної психології (ІV до н. е. — перша половина ХІХ ст.), 
становлення юридичної психології як самостійної науки (кінець ХІХ — 
початок ХХ ст.), розвиток юридичної психології у ХХ — на початку 
ХХІ ст. Розвиток та сучасний стан вітчизняної юридичної психології. 

Методологічні, природничо-наукові та правові основи юридичної 
психології.  

Об’єкти досліджень. Психологічна сторона стосунків між людьми з 
приводу застосування правових норм. Психічні особливості діяльності, 
пов’язаної із застосуванням права.  

Зміст та система юридичної психології. Завдання та сучасні пробле-
ми юридичної психології як міждисциплінарної галузі знань.  

Методи юридичної психології. Спостереження. Інтерв’ю. Експери-
мент. Тестування. Вивчення документального матеріалу. Вивчення про-
цесу та продуктів діяльності. Анкетування. Біографічний метод. Метод 
узагальнення незалежних характеристик. Використання математичних, 
кібернетичних та соціологічних методів. Методи наукового дослідження 
та методи практичної діяльності. Межі використання методів юридичної 
психології у кримінальному процесі. 

Використання досягнень юридичної психології у галузях соціальної 
та юридичної практики. 

Література [1; 5; 7; 12; 25; 49] 
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Тема  2 .  Загальнопсихологічні основи юридичної психології 

Пізнавальні психічні процеси (відчуття, сприйняття, уява, пам'ять, 
мислення, уявлення, увага, мова) та урахування їх закономірностей юри-
стом у професійній діяльності. 

Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності та їх 
психолого-правова оцінка. Стани психічної напруженості. Адаптаційний 
синдром. Стрес та стадії його розвитку. Фрустрація, її зв’язок з агресив-
ною поведінкою, насильницькими злочинами проти особи, скоєнням 
самогубств. Афект та його діагностичні ознаки. Установлення афекту в 
осіб, які скоїли насильницькі злочини стосовно особистості. Симуляція 
афекту та способи її виявлення. Страждання, їх зв’язок з іншими емо-
ційними та психічними станами. Значення страждань при визначенні 
моральної шкоди потерпілому.  

Поняття особистості в психології та правовій науці. Індивід, особис-
тість, суб’єкт діяльності. Психологічна структура особистості. Психічні 
властивості особистості. Темперамент. Психологічна характеристика 
темпераментів. Характер. Риси характеру. Проблема акцентуації харак-
теру. Здібності людини як психічне явище. Спрямованість, правосвідо-
мість, мотиваційна сфера, ієрархія потреб у структурі особистості 
суб’єктів правозастосувальної діяльності. Проблема вивчення особисто-
сті у професійній діяльності юриста. 

Література [1; 5; 7; 12; 17; 62] 

Тема  3 .  Соціально-психологічні основи юридичної психології 

Соціально-психологічні явища. Психологія спілкування, сумісної ді-
яльності та конфлікту. 

Поняття, соціально-психологічна характеристика соціальних груп. 
Психологія виникнення та розвитку груп. Психологічна сутність соціа-
льних норм. Групова динаміка. Лідерство та керівництво.  

Соціалізація та розвиток особистості. Правова соціалізація та право-
слухняна поведінка особистості. Психологія нормативної поведінки. 
Феномен конформізму. Психологічні умови дієвості правових норм. 

Соціально-психологічні особливості діяльності юриста. Психологіч-
на структура діяльності юриста (потреби, мотиви, цілі, засоби, кінцевий 
результат). Професіограми професіональної діяльності юриста. Аспекти 
професійної діяльності юриста: пізнавальна, комунікативна, конструк-
тивна, організаційна, засвідчувальна, виховна. 
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Психологія вирішення розумових завдань у процесі розслідування і 
судового розгляду справ. Психологічні особливості прийняття рішень у 
галузях юридичної діяльності. Психологічні особливості вирішення 
юристом організаційно-управлінських питань. 

Професійна деформація та шляхи її подолання. Психологічні аспекти 
підвищення ефективності праці юристів. 

Література [5; 7; 12; 17; 37; 61; 64]   

Тема  4 .  Психологічні основи цивільно-правового регулювання  
та цивільного судочинства 

Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції. Ци-
вільно-правове регулювання як фактор організації суспільних відносин. 
Цивільне право та формування ринкової психології. Психологічна хара-
ктеристика цивільно-правового договору. 

Психологічні аспекти цивільного процесу. Позиції сторін у цивіль-
ному процесі та їх комунікативна активність. Психологічні аспекти під-
готовки 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 

аспекти діяльності адвоката у цивільному судочинстві. Психологія судо-
вої промови у цивільному судочинстві. Психологічні аспек-ти пізнання 
судом обставин справи та ухвалення судових рішень. Проблема справе-
дливості судових рішень. 

Психологічні особливості діяльності господарського суду. Психоло-
гічні передумови успішності проведення переговорів при вирішенні су-
перечки в господарському суді. 

Література [5; 7; 12; 17; 23; 59] 

Тема  5 .  Кримінальна психологія 

Предмет та завдання кримінальної психології. Психологія злочинної 
поведінки. Взаємодія об’єктивних і суб’єктивних факторів. Структурно-
психологічний аналіз злочинної дії. Психологічні ас-пекти стадій злочи-
ну. Особливості вольових та емоційних процесів при підготовці та ско-
єнні злочинів. Психологія співучасті.  

Поняття мотиваційної сфери злочину. Співвідношення мотиву, мети 
та результату при злочині з необережності та вчиненні злочину умисно. 
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Особистість правопорушника як спеціальний об’єкт психологічного 
дослідження. Психологічні особливості особистості злочинця. Підходи 
до класифікації особистості злочинця. Вивчення особистості правопо-
рушника, його мотиваційної сфери при попередньому розслідуванні, 
розгляді справи у суді. Усвідомлення порушення норм. Психологія про-
вини. 

Психологія потерпілого. Психологічне дослідження особистості по-
терпілого та його діяльності. Роль жертви у генезі злочину, її міжособи-
стісні зв’язки та стосунки зі злочинцем. Психологічний аналіз показів 
потерпілого. 

Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології. Підліток та зло-
чин. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушни-
ка. Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх. Психологічна харак-
теристика злочинних груп за участю неповнолітніх. 

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

Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 
Література [1–3; 5; 14; 18] 

Тема  6 .  Психологічні основи попереднього розслідування 

Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяль-
ності. Особливості мислення слідчого. Професійна інтуїція і логічні 
процеси. Психологія оцінки доказів слідчим. Взаємодія внутрішнього 
переконання та правосвідомості. 

Психологічні особливості огляду місця події. Встановлення за мате-
ріальними слідами структури злочинної поведінки, суб’єктивної сторони 
злочину, психологічних особливостей особистості злочинця. 

Психологічні характеристики обшуку й виїмки. Психологічні факто-
ри, що впливають на вибір способів приховування об’єктів. Застосуван-
ня слідчим психологічних прийомів під час обшуку. 

Психологія слідчого експерименту, відтворення обстановки й обста-
вин події. 

Психологія допиту. Психологічні особливості допиту в безконфлікт-
ній ситуації. Види питань, особливості їхнього впливу на психіку допи-
туваного. Прийоми активізації пам’яті у допитуваного. Психологічні ас-
пекти допиту потерпілого. Психологічні аспекти допиту свідків. Психо-
логічні особливості допиту в конфліктній ситуації. Психологічні ознаки 
неправдивих показань.  
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Психологічні аспекти очної ставки. Психологічні аспекти 
пред’явлення до впізнання. 

Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх. 
Література [1; 5; 7; 12; 42-44] 

Тема  7 .  Психологічна консультація і судово-психологічна  
експертиза 

Використання психолога як консультанта на попередньому слідстві. 
Залучення психолога як спеціаліста при проведенні слідчих дій. 

Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). Окремі 
предмети судово-психологічної експертизи. Приводи для обов’язкового 
призначення судово-психологічної експертизи та постановка питань до 
СПЕ. Приводи факультативного призначення СПЕ. Компетенція СПЕ. 
Завдання СПЕ. 

Види судово-психологічних експертиз емоційних станів. СПЕ потер-
пілих у справах про сексуальні злочини. Експертиза соціально-
психологічних особливостей членів злочинної групи. СПЕ визначення 
здатності неповнолітнього правопорушника розуміти значення вчиню-
ваних дій. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза. СПЕ 
у справах про пригоди, пов’язані з керуванням технікою. 

Підготовка та призначення СПЕ при попередньому слідстві, у судо-
вому засіданні при розгляді кримінальних справ та при вирішенні циві-
льно-правових спорів. 

Методика проведення СПЕ. Етапи проведення та оформлення ре-
зультатів СПЕ. Оцінка, використання висновку СПЕ слідчим, захисни-
ком, судом.  

Література [1; 8; 24; 29; 48] 

Тема  8 .  Психологія судового процесу 

Психологічна структура судової діяльності. Загальна структура пі-
знавальної діяльності суду. Психолого-правова характеристика процесу 
пізнання, встановлення істини у судовому засіданні. Судові версії. Конс-
труктивна діяльність суду. Психологічні особливості перевірки фактів, 
оцінки доказів, встановлення істини складом суду.  

Комунікативна підструктура у діяльності суддів при розгляді кримі-
нальних і цивільних справ. Психологічні особливості судового допиту. 
Судова мова, вимоги до неї. Фактори, що впливають на комунікативну 
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поведінку учасників процесу в суді. Психологічні засоби впливу на під-
судного.  

Загальна психологічна характеристика судового процесу. Психологія 
судових дебатів. Психологічні основи виховної функції судового проце-
су. 

Формування переконання й ухвалення вироку судом. Суспільна зна-
чимість судових рішень. Психологічні особливості прийняття рішення 
суддею. Ефект психологічної установки та його роль у процесі прийнят-
тя судових рішень. Виховне значення судового вироку. 

Література [1; 7; 9; 12; 15; 17] 

Тема  9 .  Пенітенціарна психологія 

Предмет та завдання пенітенціарної психології. Психологічні аспекти 
проблеми покарання та виправлення злочинця. Каяття злочинця як пси-
хічний акт самооцінки й самоосуду індивідом своєї поведінки. 

Психологія особистості засудженого. Вивчення особистості засудже-
ного. Особливості психіки людини, яка відбуває покарання.  

Соціально-психологічна характеристика груп засуджених. Конфлікти 
та їх причини. Стереотипи тюремної поведінки та їх вплив на особис-
тість. Субкультура засуджених. Роль психології у подоланні законів і 
традицій зони. 

Праця як фактор ресоціалізації засудженого. Психологічні особливо-
сті праці засуджених. Психологічні аспекти режиму в установах вико-
нання покарань. Психологічні особливості відбування покарань жінка-
ми-засудженими. Психологічні особливості відбування покарань непов-
нолітніми засудженими. 

Динаміка особистості засудженого та виховний процес. Методи пси-
хологічного впливу на засуджених із метою їх ресоціалізації. 

Психологічна підготовка засудженого до умов життя на волі. Соціа-
льна реадаптація звільненого.  

Література [1; 12; 13; 45; 55; 56] 

Тема  10.  Психологія професійного спілкування юриста 

Спілкування та його різновиди. Сутність та завдання професійного 
спілкування юриста, його основні засоби. Психолого-правова характе-
ристика професійного спілкування юриста. 

Особливості комунікативних дій у діяльності юриста. Розвиток про-
фесійно важливих комунікативних якостей юриста. Вивчення й оцінка 
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особистості, яка цікавить юриста. Схеми сприйняття й оцінки іншої лю-
дини. Фактори ситуації знайомства. Невербальні засоби комунікації у 
вивченні іншої людини. Психологічні фактори та прийоми встановлення 
й розвитку психологічних контактів у спілкуванні. Психологічні особли-
вості отримання необхідної інформації від свідків, потерпілих, підозрю-
ваних та звинувачених.  

Поняття психологічної техніки професійного спілкування. Прийоми 
професійного спілкування (отримання згоди, виклик, психологічне “по-
гладжування”, відвернення уваги тощо). Психологічні труднощі та 
бар’єри спілкування, їх подолання. 

Правомірний психологічний вплив юриста на об’єкти професійного 
спілкування. 

Застосування методик психологічного захисту в ситуаціях юридичної 
діяльності. 

Література [1; 7; 12; 50; 53; 61; 63] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Юридична психологія в системі наукових знань. 
2. Система юридичної психології. 
3. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології. 
4. Розвиток та сучасний стан вітчизняної юридичної психології. 
5. Зв”язок юридичної психології з галузями права. 
6. Загально психологічні основи юридичної психології. 
7. Соціально-психологічні основи юридичної психології. 
8. Психологічна характеристика діяльності юриста (на вибір студента: 

юрисконсульта, слідчого, адвоката, судді та ін.). 
9. Правова соціалізація та правослухняна поведінка особистості. 

10. Психологічні умови дієвості правових норм. 
11. Психологічні питання цивільно-правового регулювання у сфері еко-

номіки. 
12. Психологія злочинного діяння. 
13. Психологія організованої злочинності. 
14. Психологічна характеристика злочинів у сфері економіки. 
15. Психологія злочинця. 
16. Психологія неповнолітніх злочинців. 
17. Психологія слідчих дій. 
18. Судово-психологічна експертиза у кримінальних справах. 
19. Судово-психологічна експертиза у цивільних справах. 
20. Психологічна характеристика учасників судового процесу. 
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21. Психологічні проблеми цивільного судочинства. 
22. Психологічні особливості діяльності господарського суду. 
23. Психологія особистості засудженого. 
24. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки й самоосуду індиві-

дом своєї  поведінки.      
25. Соціально-психологічна характеристика мікросередовища засудже-

них. 
26. Психологічні умови соціальної реадаптації звільненого. 
27. Психологічні аспекти професійної деформації юриста (на вибір сту-

дента: слідчого, адвоката, судді, прокурора та ін.). 
28. Психологічні основи ефективного спілкування юриста. 
29. Психологічні технології професійного спілкування юриста. 
30. Застосування методик психологічного захисту в ситуаціях юридич-

ної діяльності. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

1. Предмет юридичної психології. 
2. Завдання юридичної психології. 
3. Структура юридичної психології. 
4. Принципи юридичної психології. 
5. Методи юридичної психології. 
6. Використання досягнень юридичної психології у галузях соціальної 

та юридичної практики. 
7. Зародження юридичної психології. 
8. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології. 
9. Формування психологічної школи права поч. ХХ ст. (Л. Петра-

жицький). 
10. Сучасний стан та проблеми вітчизняної юридичної психології.  
11. Поняття особистості в психології та правовій науці. 
12. Пізнавальні психічні процеси та врахування їх закономірностей 

юристом у професійній діяльності. 
13. Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності та їх 

психолого-правова оцінка. 
14. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 
15. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими 

злочинами проти особи, скоєнням самогубств. 
16. Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому.  
17. Психологічна характеристика праці юриста. 
18. Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста. 
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19. Особливості комунікативних дій у діяльності юриста. 
20. Психологічні особливості прийняття рішень у галузях юридичної 

діяльності. 
21. Психологічні особливості вирішення юристом організаційно-

управлінських питань. 
22. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста. 
23. Професійна деформація юриста та шляхи її подолання. 
24. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів.  
25. Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції. 
26. Психологічні аспекти цивільного процесу. 
27. Психологічні особливості діяльності господарського суду. 
28. Цивільне право та формування ринкової психології.  
29. Психологічні аспекти діяльності адвоката у цивільному судочинстві. 
30. Предмет та завдання кримінальної психології. 
31. Психологія злочинного діяння.  
32. Індивідуально-психологічні причини злочинної поведінки. 
33. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки. 
34. Психологічна структура злочинного діяння. 
35. Психологічні наслідки скоєного злочину. 
36. Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження. 
37. Соціально-психологічна типологія злочинця. 
38. Психологія потерпілого. 
39. Психологія організованих злочинних формувань (груп). 
40. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушни-

ка. 
41. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 
42. Психологія допиту потерпілого. 
43. Психологія допиту підозрюваного. 
44. Психологія допиту звинуваченого. 
45. Психологія допиту свідків. 
46. Психологічні особливості допиту неповнолітніх. 
47. Психологія огляду місця події. 
48. Психологія обшуку. 
49. Психологія виїмки. 
50. Психологія слідчого експерименту. 
51. Психологія відтворення обстановки. 
52. Психологія відтворення обставин події. 
53. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяль-

ності. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

14 

54. Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх. 
55. Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку. 
56. Психологічні ознаки неправдивих показань при допиті. 
57. Використання психолога як консультанта на попередньому слідстві. 
58. Залучення психолога як спеціаліста при проведенні слідчих дій. 
59. Проблема правомірного психологічного впливу під час розсліду-

вання злочинів. 
60. Компетенція та завдання СПЕ. 
61. Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). 
62. Окремі предмети СПЕ. 
63. Приводи для обов’язкового призначення СПЕ.  
64. Приводи факультативного призначення СПЕ. 
65. Види судово-психологічних експертиз. 
66. СПЕ емоційних станів. 
67. СПЕ потерпілих у справах про сексуальні злочини. 
68. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної 

групи. 
69. СПЕ визначення здатності неповнолітнього правопорушника розу-

міти значення вчинюваних дій. 
70. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза. 
71. Підготовка та призначення СПЕ при попередньому слідстві. 
72. Підготовка та призначення СПЕ у судовому засіданні при розгляді 

кримінальних справ.  
73. Підготовка та призначення СПЕ при вирішенні цивільно-правових 

спорів. 
74. Методика проведення СПЕ. 
75. Етапи проведення та оформлення результатів СПЕ. 
76. Психологічна структура судової діяльності. 
77. Психологічна характеристика учасників судового процесу. 
78. Психологічні особливості подання свідчень у суді. 
79. Формування переконання й ухвалення вироку судом. 
80. Психологія судових дебатів. 
81. Психологія ухвалення вироку. 
82. Предмет та завдання пенітенціарної психології. 
83. Психологія особистості засудженого. 
84. Психолого-правова характеристика мікросередовища засуджених. 
85. Методи психологічного впливу на засуджених із метою їх ресоціалі-

зації. 
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86. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки й самоосуду індиві-
дом своєї  поведінки.      

87. Психологічні умови соціальної реадаптації звільненого. 
88. Сутність та завдання професійного спілкування юриста, його основ-

ні засоби. 
89. Прийоми професійного спілкування юриста, бар’єри спілкування та 

їх подолання. 
90. Правомірний психологічний вплив юриста на об’єкти професійного 

спілкування. 
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