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Результати навчання:
Знати:
- місце юридичної психології у системі психологічної науки та права,
її предмет, історію розвитку; систему, основні поняття;
- загальнопсихологічні та соціально-психологічні основи юридичної
діяльності;
- психологію учасників кримінального провадження ;
- психологічний зміст слідчої та судової діяльності;
Вміти:
- застосовувати методи юридичної психології у практичній
діяльності;
- аналізувати психологічний зміст та структуру правопорушення;
- використовувати психологічні знання при проведенні слідчих дій;
- використовувати психологічні знання в процесі судової діяльності;
Анотація навчальної дисципліни:
Метою даної навчальної дисципліни є формування у студентів цілісних
знань про предмет та структуру юридичної психології, її зміст, психологічних
особливостей поведінки людини у сфері відносин, які регулюються правом, а
також розвиток у студентів психологічної компетенції, необхідної для
реалізації їх професійної діяльності. Юридична психологія є прикладною
наукою. Її "батьківськими" дисциплінами в рівній мірі є психологія і
юриспруденція. В галузі суспільних відносин, які регулюються нормами права,
психічна діяльність людей має своєрідні риси, психічні закономірності
виступають тут в особливих проявах і сполученнях, котрі невластиві іншим
умовам людського життя. Тому, лише тоді, коли студент синтезує правові

знання зі знаннями психології людської поведінки, він може стати
компетентним спеціалістом.
Отже, юридична психологія - це наука, яка вивчає закономірності та
механізми психічної діяльності людей у сфері відносин, що регулюються
правом.
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