
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія» спрямовано 

на забезпечення спеціалізованої підготовки студентів юридичного 

факультету. Дисципліна містить теми, які допоможуть студентам оволодіти 

теорією і практикою юридичної психології, навчать застосуванню 

психологічних знань у своїй професійній діяльності. Згідно зі стандартами 

МОН України дисципліна «Юридична психологія» вивчається в обсязі 1 

кредиту (54 години).  

 

Мета вивчення даної дисципліни: 

 

 розкрити теоретичні поняття і основні положення дисципліни;  

 навчити студентів самостійно працювати з психологічною та 

юридичною літературою;  

 ознайомити студентів з основами психології відповідно до юридичної 

психології; 

 показати специфіку психічних закономірностей у правовому 

регулюванні.  

 

Основними завданнями юридичної психології є вивчення 

психологічних закономірностей впливу права  і правоохоронної діяльності на 

окремі особи, групи, колективи, а також розробка наукових рекомендацій з 

метою підвищення ефективності правоохоронної діяльності, строгого 

дотримання законності, успішного вирішення завдань правосуддя і 

перевиховання осіб, які здійснили злочин. 

      

  Після вивчення дисципліни студент повинен 

 

ЗНАТИ: 

–  предмет і систему юридичної психології, 

–  методи юридичної психології та умови їх правильного застосування, 

–  що таке кримінальна психологія,  

–  психологію проведення слідчих дій, 

–  і розуміти психологію судової діяльності,  

–  що таке  пенітенціарна психологія; 

 

УМІТИ: 

–  визначати фактори детермінації кримінальної поведінки, 

–  виявляти причини протиправної діяльності, 

–  розуміти психологію слідчого, звинуваченого, підозрюваного, 

потерпілого, свідків, 



–  дати психологічну характеристику огляду місця злочину, трупа, 

обшуку, пізнавання, слідчого експерименту, 

–  застосовувати психологічні засоби ефективного впливу на підсудного,  

–  виділити психологічні особливості діяльності судді,  

–  розуміти психологічні аспекти організації життєдіяльності 

засуджених,  

–  застосовувати методи впливу на засуджених у процесі перевиховання. 

 

II. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Тема 1. Предмет, методи та структура юридичної психології 

Завдання дисципліни. Особливості юридичної психології як науки. 

Методи юридичної психології. Структура юридичної психології.  

 

Тема 2. Кримінальна психологія 

Фактори детермінації кримінальної поведінки. Передумови та причини 

протиправної діяльності. Психологія особистості злочинця. Психологічні 

наслідки здійсненого злочину. Відповідальність. 

 

Тема 3. Психологія слідчих дій 

Психологія слідчого та його діяльності. Психологія звинуваченого, 

підозрюваного, потерпілого, свідків. Психологія огляду місця злочину, 

трупа. Психологія обшуку, пізнавання, слідчого експерименту. Судово-

психологічна експертиза. Психологія допиту та очної ставки. 

 

Тема 4. Психологія судової діяльності 

Психологія судового слідства. Психологічні засоби ефективного впливу 

на підсудного. Психологічні особливості діяльності судді. Психологічні 

особливості діяльності прокурора та адвоката у суді.  

 

Тема 5. Пенітенціарна психологія 

Психологія засудженого. Психологічні аспекти організації 

життєдіяльності засуджених. Методи впливу на засуджених у процесі 

перевиховання. 

 

 

III. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК 

 

1. Предмет, методи і структура юридичної психології. 

2. Фактори детермінації кримінальної поведінки.  

3. Психологія особистості злочинця, психологічні наслідки здійсненого 

злочину. 

4. Психологія слідчого, звинуваченого, підозрюваного, потерпілого, 

свідків.  



5. Психологія огляду місця злочину, трупа, обшуку, пізнавання, слідчого 

експерименту.  

6. Судово-психологічна експертиза, психологія допиту та очної ставки. 

7. Психологічні особливості діяльності судді, прокурора та адвоката у 

суді. 

8. Психологія засудженого й методи впливу на засуджених у процесі 

перевиховання. 
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