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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Юридична 

психологія та конфліктологія” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів у галузі знань «Правоохоронна діяльність», 

спеціалізація «Безпека діяльності організацій та установ» для студентів 4-го 

курсу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності і 

механізми здорової психіки людини у сфері правових відносин (явищ). 

 Міждисциплінарні зв’язки: юридична психологія та конфліктологія – 

пов’язана з багатьма науками кримінально-правового циклу: кримінальним 

правом, кримінологією, кримінально-процесуальним правом, кримінально-

правовою статистикою, кримінально-виконавчим правом, криміналістикою, 

наукою оперативно-розшукової діяльності, судовою медициною, судовою 

психіатрією, конфліктологією. 

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів: 

1. Основи юридичної психології. 

2. Основи юридичної конфліктології. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою вивчення дисципліни є: сформувати у студентів 

усвідомлення необхідності знання юридичної психології  та конфліктології 

як галузі психолого-юридичної науки, та навчальної дисципліни, що вивчає 

психологію державно-правових явищ  та конфліктів як цілісність, в якій 

органічно поєднується психологічне та юридичне і виділяються юридична й 

психологічна підсистеми, що перебувають у динаміці, розвитку та 

нерозривному зв'язку. 

 1.2. Завдання вивчення дисципліни. Викладання дисципліни має 

науково-практичне спрямування для формування у студентів правосвідомості 

та високої правової культури, закономірності особистості та її діяльності у 

сфері правових відносин. При вивченні курсу "Юридична психологія та 

конфліктологія" ставиться завдання озброїти студентів знаннями: 



 

 

психологічних основ кримінально-правового, цивільно-правового, 

адміністративно-трудового, сімейного законодавства та процесу його 

застосування, психологічних основ нормативно-правової регуляції 

правовідносин в яких значну роль відіграє людський фактор; дослідження 

психологічних аспектів протиправної (злочинної) поведінки людей, розробка 

заходів психологічного впливу на таких осіб з метою попередження 

злочинності; вивчення психологічних особливостей, мотивів злочину проти 

життя та здоров'я громадян тощо; вивчення особистості тих, що здійснюють 

злочин; вивчення закономірностей соціально-психологічних процесів, які 

відбуваються в суспільстві та їх вплив на особистість та поведінку людей; 

дослідження проблем правової свідомості в нашому суспільстві, та розробка 

прийомів і методів формування правової свідомості різних соціальних 

прошарків і груп населення, суспільно-корисних соціальних установок, 

мотивів, які є в основі законослухняної поведінки громадян. 

1.3. Вимоги до знань і вмінь студентів відповідно до вимог освітньо-

професійної програми, вони повинні 

знати:  

• місце юридичної психології  та конфліктології в системі психолого-

юридичної науки та права, її предмет, історію розвитку; систему, основні 

поняття;  

• загально психологічні основи юридичної діяльності; 

• соціально-психологічні основи юридичної діяльності;  

• психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного 

судочинства;  

• психологічні механізми злочинної поведінки, криміналізації 

особистості, психологічні аспекти групової злочинності; 

• психологічні основи попереднього розслідування; 

• завдання та порядок проведення психологічної консультації і судово-

психологічної  експертизи; 

• психологію судового процесу; 



 

 

• психологічні основи ресоціалізації злочинців; 

• психологічні основи ефективного спілкування юриста. 

уміти: 

• застосовувати методи юридичної психології та конфліктології в 

практичній діяльності; 

• використовувати психологічні знання при вирішенні питань цивільно-

правового регулювання; 

• аналізувати психологічний зміст та структуру правопорушення; 

• на основі психологічного аналізу прогнозувати та попереджати 

можливі порушення правових норм; 

• використовувати психологічні знання при проведенні слідчих дій; 

• використовувати психологічні знання в процесі судової діяльності; 

• використовувати психологічні технології ефективного спілкування та 

раціональної поведінки у ситуаціях юридичної діяльності; 

• застосовувати методики психологічного захисту в ситуаціях юридичної 

діяльності. 

Активізація вивчення студентами дисципліни «Юридична психологія та 

конфліктологія» 

• прищеплення у студентів навичок самостійного опрацьовування 

навчальної та наукової літератури в процесі підготовки до питань, що 

виносяться на семінарське заняття, а також в процесі самостійного написання 

рефератів; 

• заохочення студентів до активної роботи по обговоренню питань з 

методики викладання; 

• прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

викладати та аргументувати свої думки;  

• вироблення у студентів здатності зв’язувати та самостійно аналізувати 

психолого-правові явища;   

• формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 

навички ефективної професійної діяльності, застосовувати їх на практиці. 



 

 

 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ Курс 4 Семестр 5 
Всього годин у семестрі 90 
 
 
 
Теми 

Кількість годин, з них Примітка 

Лек- 
ції 
(Л) 

Семін
. 
зан. 
(СЗ) 

Пр., 
лаб. 
зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

Інд-
конс. 
роб. 
(ІКР) 

Сам. 
роб. 
студ. 
(СРС) 

Форма 
Контролю 

Модуль І. Основи юридичної психології 
1. Предмет, система методи та 

історичний розвиток юридичної 
психології. 

2 2   2 У, ПК,  
Т 

 

2. Загально-психологічні основи 
юридичної психології. 

2   4 У, ПК,  
Т 

 

3. Соціально-психологічні основи 
юридичної психології. 

2 2   6 У, ПК,  
Т 

 

4. Основні проблеми правової 
психології. 

2   6 У, ПК,  
Т 

 

5. Кримінальна психологія. 
Психологія особистості 
злочинця. 

2 2   8 У, ПК,  
Т 

 

6. Психологічна консультація і 
судово-психологічна 
експертиза. 

2   6 У, ПК,  
Т 

 

Модуль ІІ. Основи юридичної конфліктології. 
7. Методологічні засади 

юридичної конфліктології. 
2 2   6 У, ПК,  

Т 
 

8. Поняття, структура та динаміка 
юридичного конфлікту. 

2   6 У, ПК,  
Т 

 

9. Типологія та види юридичних 
конфліктів. 

2  
2 

  8 У, ПК,  
Т 

 

10. Засоби запобігання та 
подолання конфлікту в праві. 

2   8 У, ПК,  
Т 

 

 ВСЬОГО 20 10   60   
 

Форми контролю: 
Усне опитування – У 
Тестування – Т  
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР 
Контрольні роботи – КР  

   Колоквіум - К 
 

 

 

 

 



 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр» 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  
 – 3 

Галузь знань 
 

26 Цивільна безпека  
 Нормативна 

 Спеціальність: 
 

262 Правоохоронна 
діяльність  

 
Модулів – 2 

Спеціалізація: 
 

Безпека діяльності 
організацій та установ 

 
  

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 4-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________ 
                           (назва)                

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 
 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних 3  
самостійної роботи 
студента -  

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

 
Бакалавр 

 
 
 
 

 

22 год.  год. 
Практичні, семінарські 

12 год.  год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

56 год.  год. 
Індивід.консультац.робо

та: год. 
Вид контролю:  

залік 
 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ 

Модуль І. Основи юридичної психології  

Тема 1. Предмет, система методи та історичний розвиток юридичної 

психології. 

Тема 2. Загально-психологічні основи юридичної психології. 

Тема 3. Соціально-психологічні основи юридичної психології. 

Тема 4. Основні проблеми правової психології. 

Тема 5. Кримінальна психологія. Психологія особистості злочинця. 

Тема 6. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза. 

Модуль ІІ. Основи юридичної конфліктології. 

Тема 7. Методологічні засади юридичної конфліктології. 

Тема 8. Поняття, структура та динаміка юридичного конфлікту. 

Тема 9. Типологія та види юридичних конфліктів. 

Тема 10. Засоби запобігання та подолання конфлікту в праві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Змістовий модуль 1. Основи юридичної психології 
 

 Тема 1. Предмет, система методи та історичний розвиток 
юридичної психології. 

 
Юридична психологія як галузь психологічних знань та як навчальна 

дисципліна. Предмет юридичної психології. Місце юридичної психології в 

системі психологічної науки та права. Зв’язки юридичної психології з 

загальною, соціальною та іншими галузями психології, а також з цивільним, 

кримінальним правом і процесом, криміналістикою та кримінологією. 

Зв’язки юридичної психології з судовою психіатрією та кримінальною 

патопсихологією.  

Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології: рання 

історія юридичної психології (ІV ст. до н.е. – перш. пол. ХІХ ст.), 

становлення юридичної психології як самостійної науки ( к. ХІХ - поч. ХХ), 

розвиток юридичної психології у ХХ ст., сучасний стан 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 проблеми 

юридичної психології як міждисциплінарної галузі знань.  

Методи юридичної психології. Спостереження. Інтерв’ю. Експеримент. 

Тестування. Вивчення документального матеріалу. Вивчення процесу 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 в галузях соціальної та 

юридичної практики. 

Література: [1-4; 7; 8; 10-12; 14; 16; 18; 20-26; 46; 47; 53; 57; 59] 
 
 Тема 2. Загально-психологічні основи юридичної психології. 
Пізнавальні психічні процеси (відчуття, сприйняття, уява, пам’ять, 

мислення, уявлення, увага, мова), та урахування їх закономірностей юристом 

у професійній діяльності. 

Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності. та їх 

психолого-правова оцінка. Стани психічної напруги. Адаптаційний синдром. 

Стрес та стадії його розвитку. Фрустрація, її зв’язок з агресивною 

поведінкою, насильницькими злочинами проти особи, скоєнням самогубств. 

Афект та його діагностичні ознаки. Встановлення афекту у осіб, які скоїли 

насильницькі злочини проти особистості. Симуляція афекту та способи її 

виявлення. Страждання, їх зв’язок з іншими емоційними та психічними 

станами. Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому.  

 Поняття особистості в психології та правовій науці. Індивід, 

особистість, суб’єкт діяльності. Психологічна структура особистості. 

Психічні властивості особистості. Темперамент. Психологічна 

характеристика темпераментів. Характер. Риси характеру. Проблема 

акцентуації характеру. Здібності людини як психічне явище. Спрямованість, 

правосвідомість, мотиваційна сфера, ієрархія потреб в структурі особистості 

суб’єктів правозастосовної діяльності. Проблема вивчення особистості у 

професійній діяльності юриста. 

Література: [1-4, 7; 8; 10-12; 14; 16; 18; 20-26; 42; 61; 77] 
 
Тема  3. Соціально-психологічні основи юридичної психології. 
Соціально-психологічні явища. Психологія спілкування, спільної 

діяльності та конфлікту. 

Спілкування та його різновиди. Сутність та завдання професійного 

спілкування юриста, його основні засоби. Психолого-правова характеристика 

професійного спілкування юриста. Особливості комунікативних дій в 



 

 

діяльності юриста. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей 

юриста. Вивчення й оцінка особистості, яка цікавить юриста. Схеми 

сприйняття й оцінки іншої людини. Фактори ситуації знайомства. 

Невербальні засоби комунікації у вивченні іншої людини. Психологічні 

фактори та прийоми встановлення і розвитку психологічних контактів у 

спілкуванні. Психологічні особливості отримання необхідної інформації від 

свідків, потерпілих, підозрюваних та звинувачених.  

Поняття психологічної техніки професійного спілкування. Прийоми 

професійного спілкування (накопичення згоди, виклик, психологічне 

“прогладжування”, відволікання уваги тощо). Психологічні труднощі та 

бар’єри спілкування спілкування, їх подолання. Правомірний психологічний 

вплив юриста на об’єкти професійного спілкування. Застосування методик 

психологічного захисту в ситуаціях юридичної діяльності. 

Поняття, соціально-психологічна характеристика соціальних груп. 

Психологія виникнення та розвитку груп. Психологічні сутність соціальних 

норм. Групова динаміка. Лідерство та керівництво.   

Соціалізація та розвиток особистості. Правова соціалізація та 

законослухняна поведінка особистості. Психологія нормативної поведінки. 

Феномен конформізму.  Психологічні умови дієвості правових норм. 

Соціально-психологічні особливості діяльності 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. 

 Психологія вирішення розумових задач у процесі розслідування і 

судового розгляду справ. Психологічні особливості прийняття рішень в 

галузях юридичної діяльності. Психологічні особливості вирішення юристом 

організаційно-управлінських питань. 

Професійна деформація та шляхи її подолання. Психологічні аспекти 

підвищення ефективності праці юристів. 

Література: [1-4; 7; 8; 10-12; 14; 16; 18; 20-26; 73; 78]. 



 

 

 
 Тема 4. Основні проблеми правової психології. 
Правова психологія. Правовий розвиток особистості. Правова 

психологія середовища. Соціалізація особистості. Регуляція поведінки людей 

у відповідності з інтересами суспільства. На підставі соціальних норм 

відбувається розділ поведінки на нормальну (соціально адаптовану), 

відхиляючу (девіантну) та протиправну (злочинну або делінквентну).  

Процес так званої інтерналізації, або присвоєння соціальних норм 

особистістю.  

Психологічний зміст правової соціалізації особистості. Правова 

соціалізація особистості.  

Психологічно правова соціалізація особистості.  

Ціннісно-нормативна модель поведінки. Поведінка індивіда. 

Правосвідомість. Три сторони правосвідомості: когнітивну, оціночну та 

регулятивну.  

Література: [1-4; 7-9; 10-14; 16-18; 20-26; 29; 36; 48; 57; 61] 

 
 Тема 5. Кримінальна психологія. Психологія особистості злочинця.  

Кримінальна психологія. Особистість правопорушника як 

спеціальний об’єкт психологічного дослідження. Детермінанти формування 

особи злочинця. Психологічні особливості особистості злочинця. Підходи до 

класифікації особистості злочинця. Вивчення особистості правопорушника, 

його мотиваційної сфери при попередньому розслідуванні, розгляді справи у 

суді. Усвідомлення порушення норм. Психологія вини.  

Психологія потерпілого. Психологічне дослідження особистості 

потерпілого та його діяльності. Роль жертви у генезі злочину, її 

міжособистісні зв’язки та стосунки зі злочинцем. Психологічний аналіз 

свідчень потерпілого.  

Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології. Підліток та 

злочин. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. 



 

 

Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх. Гендерні особливості 

злочинної поведінки. 

Література: [1-4; 7-14; 16; 18; 20-26; 28-31; 50; 51; 56; 59; 61; 69; 74] 

 
 Тема 6. Психологічна консультація і судово-психологічна 
експертиза. 

Використання психолога у якості консультанта на попередньому 

слідстві. Залучення психолога у якості 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. СПЕ емоційних станів. СПЕ 

потерпілих у справах про сексуальні злочини. Експертиза соціально-

психологічних особливостей членів злочинної групи. СПЕ визначення 

здатності неповнолітнього правопорушника розуміти значення вчинюваних 

дій. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза. СПЕ у справах 

про пригоди, пов’язані з керуванням технікою. 

Підготовка та призначення СПЕ при попередньому слідстві, у 

судовому засіданні при розгляді кримінальних справ та при вирішенні 

цивільно-правових спорів. 

Методика проведення СПЕ. Етапи проведення та оформлення 

результатів СПЕ. Оцінка, використання висновку СПЕ слідчим, захисником, 

судом.  

Література: [1-4; 7; 8; 10-12; 14; 16; 18-27; 33; 43; 44; 49; 52; 54; 55; 57; 58; 
61] 

 
 
 
 
 
 



 

 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Основи юридичної конфліктології. 

Тема 7. Методологічні засади юридичної конфліктології. 

Ранні та загальнонаукові погляди на конфлікти. Філософсько-

соціологічні погляди на конфлікти. Психологічні концепції конфлікту. 

Конфліктологія як наука, та її галузь — юридична конфліктологія. Предмет, 

завдання юридичної конфліктології. Методологія при вивченні юридичних 

конфліктів. 

Юридичний конфлікт. Соціальний конфлікт. Психологічний конфлікт. 

Література [12; 14; 15; 18–20; 23; 28; 30; 31; 38] 

Тема 8. Поняття, структура та динаміка юридичного конфлікту. 

Поняття юридичного конфлікту. Структура юридичного конфлікту. 

Динаміка юридичного конфлікту. Особливості конфліктної ситуації. 

Чинники, що призводять у суспільстві до юридичних конфліктів. Етапи 

розгортання конфліктної ситуації. 

Література [14; 18–20; 23; 28; 30; 31; 38; 48] 

Тема 9. Типологія та види юридичних конфліктів. 

Типологія юридичного конфлікту. Характеристика окремих видів 

юридичних конфліктів. Внутрішньо особистісні конфлікти. Розподіл 

правових (юридичних) конфліктів за галузями права. Цивільні конфлікти. 

Кримінальні конфлікти. Адміністративні конфлікти. Особливості розподілу 

юридичних конфліктів за галузями права. Просторові чинники розподілу 

конфліктів. Територіальні чинники розподілу конфліктів. 

Література [18–20; 27; 31; 38; 52] 

Тема 10. Засоби запобігання та подолання конфлікту в праві 

Процес діагностики та прогнозування конфлікту. Зміст процесу 

управління конфліктами (прогнозування, запобігання і стимулювання, 

регулювання, розв'язання). Участь третьої сторони у розв'язанні конфліктів. 



 

 

Посередництво психолога у вирішенні конфлікту. Психологічне 

консультування. Профілактика конфліктів і її напрями. Конструктивна 

поведінка в конфліктах у дитячому віці. Розвиваюча програма для школярів. 

Урахування в колективі гендерних і вікових відмінностей як чинник 

запобігання конфліктам. Конфліктний медіаторинг.  

Література [7; 22; 31; 34; 52; 57] 

 

 

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Модуль І. Основи юридичної психології 

Семінарське заняття № 1 

Теми 1-2. Предмет, система методи та історичний розвиток юридичної 

психології. Загально-психологічні основи юридичної психології. 

1. Предмет юридичної психології. Завдання юридичної психології. 

2. Структура юридичної психології. Принципи юридичної психології. 

3. Методи юридичної психології. 

4. Використання досягнень юридичної психології у галузях соціальної та 

юридичної практики. 

5. Зародження юридичної психології. 

6. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології. 

7. Формування психологічної школи права поч. ХХ ст. (Л. Петражицький). 

8. Сучасний стан та проблеми вітчизняної юридичної психології.  

9. Поняття особистості в психології та правовій науці. 

10. Пізнавальні психічні процеси та урахування їх закономірностей юристом 

у професійній діяльності.  

11. Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності: їх 

психолого-правова оцінка. 

12. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 

Реферати: 

1. Зв'язок сучасної юридичної психології з галузями права. 

2. Особливості сучасного стану зарубіжної юридичної психології. 



 

 

3. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 

4. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими 

злочинами проти особи, скоєнням самогубств. 

Тестові завдання 

1. Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває предмет 

юридичної психології: 

а) науково-практична дисципліна, що вивчає психологічні закономірності в 

системі "людини – право", виробляє рекомендації, спрямовані на 

підвищення ефективності цієї системи; 

б) наука, яка розробляє рекомендації щодо практичної діяльності юристів; 

в) наука, яка 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; 

б) судова психологія; 

в) пенітенціарна психологія;  

г) психологія усного виступу. 

5. Зазначте послідовність виникнення галузей психолого-юридичних 

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 с 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. Зазначте послідовність виникнення галузей психолого-юридичних 

знань: 

а) судова психологія – психологія потерпілого – пенітенціарна психологія; 

б) кримінальна психологія – судова психологія – юридична психологія; 

в) пенітенціарна психологія – психологія злочинця – психологія 

потерпілого. 

9.  Пенітенціарна психологія - це: 

а) психологія злочинця; 

б) психологія правопорушника; 

в) психологія засудженого; 

г) психологія ресоціалізації та покаяння злочинця. 

10. 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. 

11.  Зазначте, хто з вітчизняних психологів вперше сформулював 

принцип роботи викривача брехні (лай-детектора): 

а) К. Платонов; 

б) О. Леонтьєв; 



 

 

в) А. Лурія; 

г) С. Рубінштейн; 

д) О. Сєвєров. 

12.  Судова психологія - це: 

а) психологія суддів; 

б) психологія учасників судового процесу;  

в) психологія досудового слідства;  

г) психологія розкриття злочинів та судового процесу. 

13. Зазначте, в яких містах України були вперше організовані кабінети 

злочинця та злочинності: 

а) в Одесі: 

б) Львові;  

в) Харкові; 

г) Києві; 

д) Дніпропетровську. 

14.  Об'єктом юридичної психології є: 

а) психологія судового процесу; 

б) психологічні риси юристів; 

в) психологічний зміст юридичних конфліктів; 

г) людина, групи людей як носії психіки в контексті права. 

15. Юридична психологія досліджує психологічні основи: 

а) правослухняної поведінки; 

б) злочинної поведінки; 

в) правоохоронної діяльності;  

г) ресоціалізації злочинців; 

д) гендерної поведінки. 

16.  Зазначте, в якому навчальному закладі на початку XIX ст. 

викладався курс "Кримінальна психологія": 

а) Санкт-Петербурзький університет;  

б) Московський університет; 

в) Київський університет. 



 

 

17.  Допишіть визначення та вставте пропущені поняття. 

1.1. Психологія як наука характеризується: … 

1.2. У науковій психології психіка розуміється як: … 

1.3. Психіка виконує таки функції: … 

1.4. Психічне відображення характеризується: … 

1.5. Психічні процеси - … 

1.6. Психічні властивості - … 

1.7. Особистість - … 

1.8. Діяльність - … 

1.9. До психологічних ознак особистості відносять: … 

1.10. Підструктурами особистості за К.К.Платоновим є: … 

1.11. Спрямованість особистості це - … 

1.12. Діяльність це - … 

1.13. Структура діяльності включає в себе: … 

1.14. Свідомість це - … 

1.15. Потреби це - … 

1.16. Потреби бувають: … 

1.17. Мотиви це - … 

18.  Заперечте або дайте підтвердження нижчезазначеним 

умовиводам 

1.1. Основними методами вивчення психічних явищ є метод бесіди, 

опитування, тести, анкети, аналіз продуктів діяльності, соціометрія, 

біографічний метод. 

1.2. До властивостей особистості відносять: спрямованість, 

темперамент, характер, здібності. 

1.3. Фізіологічною основою психічної діяльності є вища нервова 

діяльність, а саме: процеси збудження та гальмування, безумовні та 

умовні рефлекси, перша та друга сигнальні системи. 

1.4. До складу пізнавальних процесів входять емоції, почуття та воля. 

1.5. Властивостями уваги є: стійкість, об’єм, переключення, 

концентрація, розподілення. 



 

 

1.6. Мислення характеризується: якістю, силою, тривалістю. 

1.7. Пам'ять буває: короткочасною, оперативною, довготривалою, 

руховою, емоційною, наочно-образною, словесно-логічною. 

1.8. Мотив – це спонукання до діяльності, яке пов’язане із задоволенням 

певної потреби. 

19. До якого поняття відносяться наведені нижче властивості, процеси? 

1.1 Предметність, осмисленість, цілісність, активність, константність, 

вибірковість, аперцепція – … 

1.2 Ставлення до своєї діяльності, до інших людей, до себе, до світу – … 

1.3 Холерик, флегматик, сангвінік, меланхолік –… 

1.4 Аналіз, синтез, порівняння, абстракція, конкретизація, класифікація, 

систематизація – … 

1.5 Моральні, інтелектуальні, естетичні – … 

1.6 Афект, фрустрація, стрес – … 

1.7 Цілеспрямованість, ініціативність, дисциплінованість, самовладання, 

витримка, самостійність – … 
 

Література: [1, 5, 12, 17, 25, 32, 33, 63] 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема 3-4. Соціально-психологічні основи юридичної психології. Основні 

проблеми правової психології. 

1. Спілкування та його різновиди. Психолого-правова характеристика 

професійного спілкування юриста. 

2. Психологічна техніка професійного спілкування. Прийоми професійного 

спілкування. 

3. Поняття, соціально-психологічна характеристика соціальних груп.  

4. Лідерство та керівництво.   

5. Феномен конформізму. 

6. Соціально-психологічні особливості діяльності юриста. 

7. Психологічні особливості прийняття рішень в галузях юридичної 



 

 

діяльності. 

8. Професійна деформація та шляхи її подолання. 

9. Психологічно-правова соціалізація особистості. 

Реферати 

1. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста. 

2. Особливості правової психології в діяльності юристів.  

3. Особистість в рамках правової психології. 

Тестові завдання 

1. Допишіть визначення та вставте пропущені поняття. 

1.1 Спілкування це – … 

1.2 Елементами структури спілкування є: … 

1.3 Група – це … 

1.4 Групова структура – це … 

1.5 Види групових структур: … 

1.6 Місце, яке займає людина в ієрархії відносин при виконання певної ролі 

… 

1.7 Вони класифікуються за розмірами, за рівнем організованості, за 

спрямованістю діяльності, за згуртованістю, за мірою впливу на 

особистість … 

1.8 Цінісно-орієнтаційна єдність – це … 

1.9 Колектив – це мала соціальна група, яка … 

1.10 Конфлікт – це… 

1.11 До структурних елементів конфлікту відносять … 

1.12 Основними етапами динаміки конфлікту є: … 

1.13 Лідер – це … 

1.14 До процесів внутрішньо групової інтеграції відносять:… 

1.15 До процесів внутрішньо групової диференціації відносять: … 

2. Заперечте або дайте підтвердження нижчезазначеним умовиводам 

2.1. Соціальна позиція – це ставлення людини до своїх ролей та статусів. 



 

 

2.2. Спілкування виконує три функції: анонімну, функціонально-рольову та 

неформальну. 

2.3.Образи конфліктної ситуації – це суб’єктивна характеристика конфлікту. 

2.4. Основні функції конфлікту: конструктивна, деструктивна, діагностична. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема 5-6. Кримінальна психологія. Психологія особистості злочинця. 

Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза. 

1. Загальна характеристика кримінальної психології. 

2. Психологічні особливості особистості злочинця.  

3. Психологічне дослідження особистості потерпілого та його діяльності.  

4. Роль жертви у генезі злочину, її міжособистісні зв’язки та стосунки зі 

злочинцем.  

5. Психологічний аналіз свідчень потерпілого. 

6. Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології. 

7. Загальна характеристика судово-психологічної експертизи (СПЕ). 

8. Методика проведення СПЕ.  

9. Етапи проведення та оформлення результатів СПЕ.  

10. Оцінка, використання висновку СПЕ слідчим, захисником, судом. 

Реферати 

1. Психологічні особливості злочинності  неповнолітніх. 

2. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 

3. Психолог як експерт і консультант при вирішенні юридичних питань. 

4. Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому. 

Тестові завдання 

Оберіть правильну відповідь: 

1. Зазначте, хто започаткував соціологічний підхід в аналізі злочинної 

поведінки: 

а) В. Ковалець. В. Любченко, О. Сєвєров; 

б) Г. Ебінгауз, Г. Рібо, А. Біне; 

в) Г. Тард, Е. Дюркгейм, М. Вебер. 



 

 

2. Зазначте послідовність суттєвих компонентів причинного комплексу 

злочинності: 

а) суспільні чинники; 

б) незадоволення потреб людей у сфері споживання; 

в) патологія біологічних потреб. 

3. До психологічних особливостей злочинця належать: 

а) відсутність співчуття;  

б) схильність до наркоманії; 

в) домінування нервових процесів гальмування над процесами збудження;  

г) занижене відчуття болю. 

4. Складовою психологічного аналізу особистості злочинця є: 

а) ступінь соціальної дезадаптації;  

б) конкретні індивідуально-психологічні особливості;  

в) антропометричні показники. 

5. Зазначте чинники, що зумовлюють формування у правопорушників 

відчуття особистої безпеки: 

а) низький рівень емпатійності;  

б) безкарність раніше скоєних правопорушень; 

в) відсутність співпереживань. 

6.Соціально-психологічний підхід в аналізі злочинної поведінки 

започаткували: 

а) О. Хагінс, Г. Фінер; 

б) О. Морозов. Т. Курій; 

в) Р. Мертон, Ж. Старленд, Д. Мате. 

7. До типу злочинців з дефектами психічної саморегуляції належать 

особи, які скоїли злочин унаслідок: 

а) злочинної халатності; 

б) надмірної самовпевненості; 

в) сильного душевного хвилювання;  

г) підвищеної ситуативної адаптації;  

д) потреби в самозахисті. 



 

 

8.Посилення психічного напруження після здійсненого злочину 

зумовлено: 

а) почуттям безкарності;   

б) страхом перед покаранням;  

в) особливостями сприйняття злочинцем результату злочину. 

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.Основними типами особистості злочинця за змістом ціннісно-

оріентаційної спрямованості є: 

а) корисливий; 

б) корисливо-насильницький; 

в) асоціальний; 

г) насильницький. 

11. Розташуйте послідовно елементи психологічної структури 

злочинного діяння: 

а) формування мети; 

б) мотивація; 

в) прийняття рішення; 

г) отримання винагороди. 

12. Розташуйте послідовно суттєві компоненти причинного комплексу 

злочинності: 

а) суспільні чинники; 

б) незадоволення потреб людей у сфері споживання; 

в) патологія біологічних потреб. 

13. До особливостей мотивів злочинної поведінки належать: 

а) антисоціальність; 

б) домінування спонукань обов'язку над спонуканнями-потягами; 



 

 

в) переважання матеріальних і вітальних спонукань. 

14. Психологічною особливістю злочинних груп неповнолітніх є те, 

що такі групи формуються: 

а) переважно стихійно;  

б) одразу як злочинні; 

в) у групах первісного спілкування внаслідок зростання антисуспільноі 

спрямованості. 

15. Психологічними особливостями злочинних груп, що складаються з 

раніше засуджених осіб, є: 

а) знання членами груп методів і прийомів оперативно-розшукової та 

слідчої діяльності;  

б) наявність жорстких норм, заснованих на насильстві; 

в) стихійність формування груп; 

г) формування груп з орієнтацією на скоєння злочинів. 

16. Психологічними особливостями злочинних груп корисливої 

спрямованості є: 

а) створюються досвідченими організаторами;  

б) оптимальна чисельність їх пов'язана із функціональним розподілом 

злочинної діяльності; 

в) мають переважно емоційний характер стосунків. 

17.Психологічними особливостями злочинних груп насильницької 

спрямованості є  такі: 

а) наявність жорстких групових норм, заснованих на культі насильства;  

б) низькі показники рівня навіюваності; 

в) наявність специфічної атрибутики (символіка, сленг, традиції тощо). 

18.. Експерт-психолог повинен залучатись до участі у кримінальному 

процесі, коли спостерігаються: 

а) різка відмінність поведінки підозрюваного від характерної для відповідної 

вікової і статевої групи;  

б) невідповідність поведінки цілям і мотивам вчиненого;  

в) незвичність поведінки суб'єкта у момент вчинення злочину; 



 

 

г) прояви психічної патології. 

19. Правовою підставою для призначення судово-психологічної 

експертизи є: 

а) санкція прокурора; 

б) постанова слідчого; 

в) рішення суду; 

г) прохання потерпілого; 

д) протиріччя у показаннях свідків. 

20. Обставиною, за якої повинна призначатись судово-психологічна 

експертиза у кримінальному процесі, є: 

а) наявність особливостей, що засвідчують крайню неврівноваженість, 

емоційність або агресивність;  

б) наявність психічних патологій;  

в) відставання рівня психічного розвитку від вікової норми. 

21. В основу дії детектора брехні покладено: 

а) закон Фехнера; 

б) закон Бугера-Вебера; 

в) моторну методику діагностики афективних слідів; 

г) закон Шуберта-Мендельсона.  

22. Загальним предметом соціально-психологічної експертизи є: 

а) наявність або відсутність у момент виникнення злочину афекту у 

обвинуваченого; 

б) особливості психіки людей, дослідження яких має значення для 

встановлення істини у кримінальних справах;  

в) особливості патології психіки людей, дослідження яких має значення для 

встановлення істини у кримінальних справах. 

23. Зазначте, хто з вітчизняних учених і в якому році вперше видав 

книгу по судово-психологічній експертизі: 

а) А. Коні у 1922р.;  

б) А. Брусиловський у 1939 р.; 

в) А. Лурія у 1928 р. 



 

 

24. Завданнями психологічної експертизи є: 

а) вивчення психічних проявів, які виходять за межі норм;  

б) встановлення виду психічної патології; 

в) встановлення ознак вкрай підвищеного емоційного перенапруження, що 

виникає раптово і проявляється у злочинній дії. 

25. До компетенції судово-психологічної експертизи у справах про 

адміністративні правопорушення належить: 

а) встановлення фізіологічного афекту або іншого особливого емоційного 

стану суб'єкта в момент вчинення адміністративного правопорушення; 

б) визначення психологічної можливості свідка і потерпілого правильно 

сприймати обставини вчиненого правопорушення і відтворювати їх за 

вимогою посадової особи або компетентного органу; 

в) визначення виду психічної патології в осіб, причетних до 

адміністративного правопорушення; 

г) встановлення особистісних якостей правопорушника, що виявилися у 

вчиненому правопорушенні. 

26. До компетенції судово-психологічної експертизи в цивільному 

процесі належить: 

а) установлення психологічної сумісності дітей і одного або двох батьків, 

усиновителів, опікунів, визначення можливості дорослих забезпечувати 

виховання дітей; 

б) визначення психологічних особливостей правопорушень, 

передбачених цивільним законодавством; 

в) визначення психологічних особливостей правопорушень, 

передбачених кримінальним законодавством. 

27. Призначенням судово-психологічної експертизи є : 

а) вивчення правдивості показань свідка на суді;  

б) вивчення суттєвих для кримінальної справи особливостей психічної 

діяльності потерпілих, свідків, обвинувачених;  

в) дослідження причин розумової відсталості свідка. 



 

 

28. Типовими завданням судово-психологічної експертизи емоційних 

станів є виявлення: 

а) соматичного стану підслідної особи напередодні злочину;  

б) особливостей особистих стосунків підслідного з жертвою;  

в) біографічних особливостей особи свідка. 

29. Зазначте обставини, за яких доцільно призначати судово-

психологічну експертизу: 

а) необхідність одержати думку незацікавленого спеціаліста про сутність 

суперечки, її предмет та ін.; 

б) необхідність дотримуватися норм закону або підзаконного акта; 

в) наявність ознак психічної патології в діях особи. 

30.Окремим предметом судово-психологічної експертизи може бути: 

а) наявність або відсутність в обвинувачених у момент учинення злочину 

афекту; 

б) наявність або відсутність психічної патології; 

в) принципова здатність свідків, підозрюваних і потерпілих правильно 

сприймати важливі для кримінальної справи обставини; 

г) можливість виникнення психічних переживань, які перешкоджають 

нормальному виконанню професійних функцій. 

31. Судово-психологічна експертиза може встановити: 

а) психологічні особливості особи, що проявилися у зв'язку з вчиненим 

злочином; 

б) педагогічні, медичні і правові особливості злочинів і злочинців; 

в) психологічні аспекти злочину (ставлення особи до вчиненого, мотиви, 

цілі, потреби, рівень домагань). 

32. До видів судово-психологічних експертиз належать такі: 

а) емоційних станів; 

б) психолого-лінгвістична; 

в) соціально-пенхологічних особливостей злочинної групи; 

г) графологічна. 

33. Судово-психологічна експертиза може призначатися: 



 

 

а) після затримання підозрюваної особи;   

б) після порушення кримінальної справи;  

в) у разі протиріч у показаннях свідків. 

34.Зазначте типові  запитання судово-психологічної експертизи 

емоційних станів: 

а) чи усвідомлював свідок наслідки своїх дій? 

б) які особливості особистих відносин підслідної особи і жертви? 

в) в якому психологічному стані знаходилася підслідна особа у момент 

вчинення злочину? 

г) чи знаходилася підслідна особа у стані афекту або в іншому емоційному 

стані, який суттєво вплинув на її поведінку? 

35. Висновок судово-психологічної експертизи може вважатись науково 

обґрунтованим за такої умови: 

а) висновок обґрунтовано відповідно до соціально-політичних знань; 

б) наукові положення і дані, на яких базується експертиза, не викликають 

сумнівів; 

в) висновки базуються на усереднених даних. 

36. Приводами для обов'язкового призначення соціально-психологічної 

експертизи є: 

а) статеві злочини; 

б) встановлення в особи схильності до самогубства; 

в) сумніви щодо здатності особи правильно сприймати важливі для слідства 

обставини і давати щодо них правдиві свідчення; 

г) ознаки у особи вкрай підвищеного емоційного перенапруження, що 

виникає раптово і проявилося у злочинній дії. 

37. До компетенції судово-психологічної експертизи слід віднести 

встановлення: 

а) наявності або відсутності у суб'єкта в момент вчинення протиправних дій 

фізіологічного афекту або інших емоційних станів, здатних суттєво вплинути 

на його поведінку; 



 

 

б) здатності потерпілих правильно сприймати характер і значення дій 

злочинця; 

в) можливості виникнення психічних станів, що перешкоджають 

нормальному здійсненню професійних функцій; 

г) наявності психічних паталогій у злочинців. 

Література: [1-5, 8, 12, 17,18, 24, 26, 46]. 

 

Модуль ІІ. Основи юридичної конфліктології. 

Семінарське заняття № 4 

Тема 7-8. Методологічні засади юридичної конфліктології. Поняття, 

структура та динаміка юридичного конфлікту. 

1. Ранні та загальнонаукові погляди на конфлікти.  

2. Філософсько-соціологічні погляди на конфлікти. 

3. Предмет, завдання юридичної конфліктології. 

4. Юридичний конфлікт. 

5. Психологічний конфлікт. 

6. Етапи розгортання конфліктної ситуації. 

Реферати 

1. Розвиток конфліктології в міжнародному просторі. 

2. Розвиток конфліктології в Україні.  

3. Сутність соціального конфлікту.  

4. Функції соціального конфлікту. 

 

Тестові завдання 

1. Вперше почали використовувати юридичні засоби для попередження 

та вирішення конфліктів: 

а) у Стародавньому Китаї; 

б) у Стародавній Греції; 

в) у Стародавньому Римі. 

2. Для давньоруського судового процесу характерно: 

а) активна участь у ньому сторін конфлікту; 



 

 

б) домінуюча роль суду у вирішенні конфліктів; 

в) відсутність єдиної судової процедури при вирішенні конфліктів. 

3. Конфліктологічні погляди в період середньовіччя розвивались під 

впливом: 

а) християнства; 

б) конфуціанства; 

в) католицизму. 

4. Конфліктологічні проблеми у добу Відродження та Просвітництва 

набувають розуміння: 

а) “божественного”; 

б) “земного”; 

в) “повсякденного”. 

5. Біхевіористи при вивченні конфліктів зосередили увагу на: 

а) зовнішніх чинниках конфліктів; 

б) внутрішніх чинниках конфліктів; 

в) розглядали конфлікти комплексно. 

6. Когнітивістський підхід зосереджує свою увагу: 

а) на об’єктивній стороні конфлікту; 

б) на суб’єктивній стороні конфлікту; 

в) на об’єктивній і суб’єктивній сторонах конфлікту. 

7. У психологію поняття “інтроверсія” та “екстраверсія” запровадив: 

а) З. Фрейд; 

б) К. Хорні; 

в) К. Юнг. 

8. Перші наукові праці з конфліктології з’явилися: 

а) наприкінці 6 0-х років; 

б) наприкінці 70-х років; 

в) наприкінці 80-х років. 

9. Юридична конфліктологія є галуззю: 

а) загальних конфліктологічних знань; 

б) спеціальних конфліктологічних знань; 



 

 

в) правової конфліктології. 

10. Предметом юридичної конфліктології є: 

а) конфліктні відносини між людьми; 

б) вивчення проблем конфліктної взаємодії між суб’єктами правовідносин; 

в) дослідження загальних законів і закономірностей виникнення та розвитку 

конфліктів. 

11. Слово “конфлікт” перекладається з латинської мови: 

а) зіткнення; 

б) конфронтація; 

в) суперечність. 

12. Соціальний та юридичний конфлікт співвідносяться між собою як: 

а) соціальний та юридичний конфлікти є різновидами одного і того ж 

конфлікту; 

б) соціальний конфлікт є різновидом юридичного конфлікту; 

в) юридичний конфлікт є різновидом соціального конфлікту. 

13. Юридичний конфлікт може бути позитивним явищем і виконувати 

позитивні функції: 

а) так; 

б) так, але лише за певних умов; 

в) ні. 

14. Конфлікти між фізичними особами: 

а) завжди мають правовий характер; 

б) завжди мають неправовий характер; 

в) можуть мати і правовий, і неправовий характер. 

15. Конфлікти між юридичними особами: 

а) завжди мають правовий характер; 

б) завжди мають неправовий характер; 

в) можуть мати і правовий, і неправовий характер. 

16. Предметом юридичного конфлікту є: 

а) проблема або протиріччя, через які виникає конфлікт; 



 

 

б) спірні відношення реальних матеріальних і духовних цінностей, які 

вирішуються у правовому полі; 

в) об’єктивно існуюча проблема, яка має бути вирішена і тому стає причиною 

розходження у поглядах опонентів. 

17. Основним змістом конфлікту є: 

а) зіткнення інтересів; 

б) зіткнення потреб; 

в) конфліктна взаємодія. 

18. Образи конфліктної ситуації належать до: 

а) об’єктивної складової юридичного конфлікту; 

б) суб’єктивної складової юридичного конфлікту; 

в) не належать ні до об’єктивної, ні до суб’єктивної складової юридичного 

конфлікту. 

19. Стратегія та тактика поведінки в конфлікті співвідносяться між 

собою: 

а) тактика — це спосіб реалізації стратегії; 

б) стратегія — це спосіб реалізації тактик; 

в) стратегія та тактика — незалежні одна від одної категорії. 

20. Стадія виникнення об’єктивної конфліктної ситуації є: 

а) відкритою; 

б) латентною (прихованою); 

в) може бути і відкритою, і прихованою. 

 

Література [1–3;  7; 13; 16–20; 27; 3 9; 4 9] 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема 9. Типологія та види юридичних конфліктів. 

1. Типологія юридичного конфлікту. 

2. Внутрішньо особистісні конфлікти.  

3. Цивільні конфлікти.  

4. Кримінальні конфлікти.  



 

 

5. Адміністративні конфлікти.  

6. Просторові чинники розподілу конфліктів.  

7. Територіальні чинники розподілу конфліктів. 

Реферати 

1. Класифікація юридичного конфлікту залежно від характеру приписів 

правових норм. 

2. Класифікація юридичного конфлікту за системою правозастосовних та 

правоохоронних органів. 

Тестові завдання 

1. За сферами прояву конфлікти поділяються на: 

а) локальні, регіональні, глобальні; 

б) політичні, економічні, міжнародні, екологічні, ідеологічні, 

релігійні та ін.; 

в) внутрішньоособистісні, міжособистісні, особистісногрупові, міжгрупові. 

2. Економічні конфлікти можуть виникати: 

а) лише між державами; 

б) лише між людьми; 

в) і між державами, і між людьми. 

3. Політичні конфлікти можуть виходити за межі демократичних 

форм: 

а) так, вони завжди виходять за межі цих форм; 

б) так, але за певних умов; 

в) ні, не можуть. 

4. Ідеологічні конфлікти можуть виникати на рівні великих соціальних 

груп: 

а) можуть; 

б) не можуть, оскільки виникають лише на рівні малих соціальних груп; 

в) не можуть, оскільки виникають лише між окремими особами. 

5. Конфлікти, які характеризуються вкрай негативним відношенням 

сторін: 

а) бурхливі конфлікти; 



 

 

б) гострі довготривалі конфлікти; 

в) слабовиражені конфлікти, що протікають повільно. 

6. Конфлікти, в яких активною є лише одна зі сторін, а інша уникає 

конфронтації: 

а) гострі довготривалі конфлікти; 

б) слабовиражені конфлікти, що протікають повільно; 

в) слабовиражені конфлікти, що протікають швидко. 

7. За масштабом конфлікти поділяються на: 

а) внутрішньоособистісні, міжособистісні, особистісно-групові, міжгрупові; 

б) міжнаціональні, соціальні, політичні; 

в) локальні, регіональні, глобальні. 

8. Найбільш небезпечні конфлікти: 

а) в сфері конституційного права; 

б) в сфері кримінального права; 

в) в сфері міжнародного права. 

9. Міжнародні конфлікти врегульовуються: 

а) нормами внутрішнього законодавства держав; 

б) нормами міжнародного права; 

в) нормами внутрішнього законодавства держав і нормами міжнародного 

права. 

10. Юридичні конфлікти можуть виникати: 

а) лише у процесі створення законів; 

б) лише у процесі їх реалізації чи застосування; 

в) у процесі створення законів і в процесі їх реалізації чи застосування. 

Література [1–3; 7; 13; 20; 27; 4 9] 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема 10. Засоби запобігання та подолання конфлікту в праві. 
 
1. Процес діагностики та прогнозування конфлікту. 

2. Участь третьої сторони у розв'язанні конфліктів.  



 

 

3. Психологічне консультування.  

4. Профілактика конфліктів і її напрями. 

5. Конструктивна поведінка в конфліктах у дитячому віці.  

6. Розвиваюча програма для школярів.  

7. Конфліктний медіаторинг. 

Вправа 1 

У психології управління персоналом на основі численних 

спостережень виявлені наступні закономірності: 

- чим повніше в системі управління представлені позитивні 

неформальних відносин; 

- чим повніше в процесі управління представлені позитивні 

неформальні відносини, тим менше можливостей для прояву негативних 

формальних  відносин. 

Справедливими є і протилежні думки.  

Завдання 

1. Проаналізуйте суть представлених закономірностей і сформулюйте 

чітке власне розуміння співвідношення формальних і неформальних відносин 

у  процесі управління персоналом органів правопорядку. 

2. Пригадаєте основні психологічні характеристики формальних і 

неформальних відносин, звернувшись до досвіду юридичної практики. 

3. Сформулюйте основні напрями обліку вказаних закономірностей 

у процесі організації діяльності і взаємодії структурних підрозділів 

органів правопорядку. 

 

Вправа 2 

Назвіть психологічні чинники, які найчастіше здійснюють вплив на 

правову психологію населення. 

Завдання 

1. Визначте, які з цих чинників мають вплив на кримінальну і 

оперативну ситуацію в районі (місті, області — виберіть щось одне за своїм 

бажанням), де ви живете. 



 

 

 

2. Із названих чинників, що мають вплив на стан законності і 

правопорядку, виділіть дві групи (з трьома-п’ятьма чинниками в кожній), 

перша з яких має найбільший позитивний вплив, а друга — найбільший 

негативний. Постарайтеся, щоб в кожній групі були не тільки фонові 

чинники, що відносяться до стану всього українського суспільства, але й ті, 

що залежать від місцевих органів влади, населення. 

В чому конкретно полягає їх вплив на правову психологію всього 

населення міста (району, області, країни) і на правову психологію окремих 

громадян. Які сприятливі і несприятливі явища ці чинники викликають у 

них? 

 

3. Конкретизуйте свій аналітичний пошук: чітко оцініть вплив 

діяльності правоохоронних органів міста (району, області, країни) на правову 

психологію населення за двома напрямами:  

а) що і як позначається позитивно і б) що і як позначається негативно. 

 

4. Завершіть аналіз, відповівши на питання: що і як можна покращити 

в роботі правоохоронних органів (що залежить від людей, які 

працюють у них) міста (району, області, країни), щоб почати або прискорити 

зміни в правовій психології населення у напрямі до підвищення рівня її 

розвитку, до рівня правової культури? 

 

5. Спробуйте повторити завдання щодо правового органу, в якому ви 

збираєтеся працювати або вже працюєте. 

 

Вправа 3 

Уявіть, що керівництво вам доручило вивчити конфліктологічні 

тенденцій корисливої злочинності серед населення вашого району 

(міста, області, країни). Для цього вам треба розробити опитувальник. 



 

 

У ньому, зокрема, слід передбачити питання для вивчення правових 

позицій і очікувань опитуваних. Нижче наведений приблизний перелік їх. 

 

Завдання 

Сформулюйте для кожного питання варіанти можливих відповідей 

(від трьох до п’яти), які повинні відобразити різні види позицій і сподівань 

громадян. 

1. Яка частина осіб, що проживають у вашому районі (місті, області), 

вдаються до незаконного (кримінального) способу матеріального 

забезпечення? 

2. Чи змінюється сьогодні така позиція людей? 

3. Яка позиція великої частини людей, що мають приблизно ваше 

соціальне становище, щодо злочинного способу матеріального забезпечення? 

4. Яка тенденція характерна сьогодні для такої позиції людей вашого 

віку і соціального статусу? 

5. Як ставиться більшість працездатних людей до правомірного 

способу матеріального забезпечення? 

6. Чи змінюється сьогодні ставлення людей до правомірного способу 

забезпечення матеріального достатку? 

7. Яка частина людей, що проживають у вашому районі (місті, 

області), буде надавати допомогу правоохоронним органам у розкритті 

злочину?  

 

Завдання 

Розробіть аналогічний опитувальник для вивчення соціально-

психологічних передумов кримінально-правових конфліктів. 

 

Вправа 4 

Прочитайте уривок з розповіді “По мосту” німецького письменника 

Генріха Белля. 



 

 

“Історія цього будинку не давала мені спокою. Я став 

задумливим,недбалим у роботі. Так, насправді недбалим. Я дуже багато 

роздумував. Одного разу навіть забув узяти теку “Спірні справи”, чим 

накликав на себе гнів начальника окружного управління. Він викликав мене 

до себе, він тремтів від обурення. 

– Грабовські, — сказав він мені, — я чув, Ви забули теку “Спірні 

справи”. Служба над усе, Грабовські! Оскільки я терпляче мовчав, начальник 

продовжував ще строгішим голосом: 

– Кур’єр Грабовські, я Вас попереджаю: розтяпам не місце у загально 

німецькому товаристві мисливського собаківництва. Ми можемо забезпечити 

себе кваліфікованими службовцями... 

Він грізно подивився на мене, але раптом його погляд став 

лагіднішим. 

– Можливо, у Вас які-небудь особисті неприємності? 

Я тихо сказав: 

– Так. 

– Що трапилося? — запитав він вже іншим тоном. У відповідь я 

тільки похитав головою. 

– Чи можу я Вам допомогти? Скажіть чим? 

– Дайте мені один вільний день, пане начальнику. Більше мені нічого 

не треба. 

Він великодушно кивнув. 

– І не сприймайте цей наганяй близько до серця. Врешті-решт забути 

теку може кожний. А в іншому ми Вами задоволені... 

Я тріумфував. Сцена ця відбулася в середу, і назавтра, в четвер, я був 

вільний”.   

 

Питання 

 

1. Яка частина розмови начальника з підлеглим може призвести до 

конфлікту як характерна для “бюрократичної особи”? 



 

 

2. Яким чином і яким психологічним прийомом кур’єрові Грабовські 

вдалося змінити зміст, характер і тональність монологу начальника 

окружного управління? 

3. Дайте характеристику стилю управлінської діяльності керівника 

окружного управління загальнонімецького товариства мисливського 

собаківництва. Чи є він конфліктогенним? 

4. Проаналізуйте поведінку кур’єра Грабовські в цій ситуації. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1 

 

1. Предмет юридичної психології. Завдання юридичної психології. 

2. Структура юридичної психології. Принципи юридичної психології. 

3. Методи юридичної психології. 

4. Використання досягнень юридичної психології у галузях соціальної та 

юридичної практики. 

5. Зародження юридичної психології. 

6. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології. 

7. Формування психологічної школи права поч. ХХ ст. (Л. Петражицький). 

8. Сучасний стан та проблеми вітчизняної юридичної психології.  

9. Поняття особистості в психології та правовій науці. 

10. Пізнавальні психічні процеси та урахування їх закономірностей юристом 

у професійній діяльності. 

11. Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності. та їх 

психолого-правова оцінка. 

12. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 

13. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими 

злочинами проти особи, скоєнням самогубств. 

14.  Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому.  

15. Психологічна характеристика праці юриста. 

16. Психологічні особливості пізнавальної  діяльності юриста. 

17. Особливості комунікативних дій у діяльності юриста. 



 

 

18. Психологічні особливості прийняття рішень у галузях юридичної 

діяльності. 

19. Психологічні особливості вирішення юристом організаційно-

управлінських питань. 

20. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста. 

21. Професійна деформація юриста та шляхи її подолання. 

22. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів.    

23. Предмет та завдання кримінальної психології. 

24. Психологія злочинного діяння.  

25. Індивідуально-психологічні причини злочинної поведінки. 

26. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки. 

27. Психологічна структура злочинного діяння. 

28. Психологічні наслідки здійсненого злочину. 

29. Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження. 

30. Соціально-психологічна типологія злочинця. 

31. Психологія потерпілого. 

32. Психологія організованих злочинних формувань (груп). 

33. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. 

34. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 

35. Психологія допиту потерпілого. 

36. Психологія допиту підозрюваного. 

37. Психологія допиту звинуваченого. 

38. Психологія допиту свідків. 

39. Психологічні особливості допиту неповнолітніх. 

40. Психологія огляду місця події. 

41. Психологія виїмки. 

42. Психологія слідчого експерименту. 

43. Психологія відтворення обстановки. 

44. Психологія відтворення обставин події. 

45. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. 

46. Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх. 



 

 

47. Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку. 

48. Психологічні ознаки неправдивих показань при допиті. 

49. Використання психолога у якості консультанта на попередньому слідстві. 

50. Залучення психолога у якості спеціаліста при проведенні слідчих дій. 

51. Проблема правомірного психологічного впливу під час розслідування 

злочинів. 

52. Компетенція та завдання СПЕ. 

53. Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). 

54. Окремі предмети СПЕ. 

55. Приводи для обов’язкового призначення СПЕ.  

56. Приводи факультативного призначення СПЕ. 

57. Види судово-психологічних експертиз. 

58. СПЕ емоційних станів. 

59. СПЕ потерпілих у справах про сексуальні злочини. 

60. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної 

групи. 

61. СПЕ визначення здатності неповнолітнього правопорушника розуміти 

значення вчинюваних дій. 

62. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза. 

63. Підготовка та призначення СПЕ при попередньому слідстві. 

64. Підготовка та призначення СПЕ при вирішенні цивільно-правових спорів. 

65. Етапи проведення та оформлення результатів СПЕ. 

66. Психологічні особливості подання свідчень у суді. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2 

 

1. Погляди на конфлікти у пам’ятках права, художній творчості та мистецтві 

стародавніх часів. 

2. Суспільно-політичні конфлікти у пам’ятках Київської Русі. 

3. Конфліктологічні погляди в період середньовіччя. 

4. Конфліктологічні погляди у добу Відродження та Просвітництва. 



 

 

5. Погляди на конфлікти К. Маркса. 

6. Конфліктний функціоналізм Г. Зіммеля. 

7. Конфліктологічні погляди М. Вебера. 

8. Конфліктологічні погляди Г. Спенсера. 

9. Теорія конфлікту Р. Дарендорфа. 

10. Позитивні функції конфліктів за Л. Козером. 

11. Погляди на конфлікти З. Фрейда. 

12. Біхевіористський підхід до пояснення конфліктів. 

13. Когнітивістський підхід до пояснення конфліктів. 

14. Розвиток конфліктології на пострадянському просторі. 

15. Розвиток конфліктології в Україні. 

16. Основні проблеми подальшого розвитку вітчизняної конфліктології. 

17. Конфліктологія як наука, її предмет, об’єкт та завдання. 

18. Юридична конфліктологія як наука. 

19. Функції та завдання юридичної конфліктології. 

20. Поняття соціального конфлікту. 

21. Позитивні та негативні функції конфлікту. 

22. Поняття юридичного конфлікту та його характерні особливості. 

23. Сторони (учасники) конфлікту. 

24. Умови конфлікту. 

25. Предмет та об’єкт конфлікту. 

26. Образи конфліктної ситуації. 

27. Дії учасників конфлікту. 

28. Результати конфліктної взаємодії. 

29. Виникнення об’єктивної конфліктної ситуації. 

30. Типові причини для виникнення конфліктів в організаціях. 

31. Усвідомлення (сприйняття) ситуації як конфліктної. 

32. Конфліктна поведінка (взаємодія). 

33 . Типи протиборства у конфлікті. 

34 . Розв’язання (вирішення) конфлікту. 
 



 

 

VІ. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

1. Зв'язок сучасної юридичної психології з галузями права. 

2. Особливості сучасного стану зарубіжної 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. Особливості правової психології в діяльності юристів. 

8. Особистість в рамках правової психології. 

9. Психологічні особливості злочинності  неповнолітніх. 

10. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 

11. Психолог як експерт і консультант при вирішенні юридичних питань. 

12. Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому. 

13. Розвиток конфліктології в міжнародному просторі. 

14. Розвиток конфліктології в Україні. 

15. Сутність соціального конфлікту. 

16. Функції соціального конфлікту. 

17. Класифікація юридичного конфлікту залежно від характеру приписів 

правових норм. 

18. Класифікація юридичного конфлікту за системою правозастосовних та 

правоохоронних органів. 

 

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА.  

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення 

індивідуальних та групових консультацій із студентами, які недостатньо 

засвоїли навчальний матеріал з курсу «Юридична психологія та 

конфліктологія», а також відпрацювання студентами пропущених занять та 

незадовільних оцінок.  



 

 

 

VІІІ. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ.  

Активізація вивчення студентами дисципліни «Юридична психологія та 

конфліктологія»: 

а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати 

навчальну та наукову літературу в процесі підготовки до питань, що 

виносяться на семінарське заняття, а також в процесі самостійного написання 

рефератів;  

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню питань з 

римського приватного права;  

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

викладати та аргументувати свої думки;  

г) вироблення у студентів здатності зв’язувати та самостійно аналізувати 

методичні факти й події;  

д) формування в студентів здібностей щодо перетворення одержаних 

знань в повсякденну правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні 

юридично значимих життєвих ситуацій.  

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними 

вимогами, що ставляться з боку кафедри конституційного права, історії та 

теорії держави і права щодо підготовки до семінарських занять.  

При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану 

літературу. В робочому зошиті він конспектує найбільш важливі джерела 

згідно з планом, передбаченим для семінарських занять, складає розгорнутий 

план чи тези виступу.  

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного 

опитування, співбесіди, творчої дискусії, заслуховування підготовлених 

рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, перевірки конспектів, 

поточних контрольних робіт та ін.  

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку 

студентами рефератів по темах, які додаються до плану семінарського 

заняття. При підготовці реферату студенти мають використовувати не тільки 



 

 

основну, але й додаткову літературу. Найбільш ґрунтовні реферати 

заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій.  

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для 

самостійної роботи і самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є 

обов’язковою. Відповіді на питання для самостійної роботи і самоконтролю 

викладаються в письмовій формі в зошиті для самостійних завдань. З метою 

перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності самостійно і творчо 

мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така форма 

роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це 

передбачає ознайомлення з додатковою літературою.   

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань теми, 

відмічає позитивні і негативні сторони у відповідях студентів, виставляє 

оцінки, дає завдання на наступне заняття.  

 

ІХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських 

заняттях, де перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в 

лекціях, закріпленого під час самостійної підготовки та індивідуальної 

роботи з додатковою літературою і джерелами українського права.  

До контрольних заходів відноситься поточний, модульний та 

підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять та виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має 

своєю метою перевірку рівня знань у студентів по засвоєнню ними 

матеріалів, передбачених програмою курсу  „Римське право».  

 Під час семінарських занять застосовуються такі засоби контролю:  

- усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять;  

- перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ;  

- виконання практичних завдань.  



 

 

Рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно варіантів і 

виконується письмово.  

Модульний контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами 

модуля (з двох-трьох питань).  

Підсумковий контроль здійснюється при проведенні заліків та іспитів. 
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