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ВСТУП
Програму навчальної дисципліни «Актуальні проблеми правової
психології» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки магістра за спеціальністю 053 «Психологія».
Предмет навчальної дисципліни – теоретико-методологічні проблеми
правової психології.
Міждисциплінарні зв’язки:
Забезпечуючі дисципліни: юридична психологія, теоретико-методологічні
проблеми юридичної психології;
Забезпечувані дисципліни: актуальні проблеми кримінальної психології,
актуальні проблеми психології слідчої діяльності, актуальні проблеми
психології судової діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Сучасний стан та проблеми правової психології.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
правової психології» є формування у здобувачів системи знань щодо сучасного
стану та теоретико-методологічні проблем правової психології.
1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
правової психології» реалізуються у 2 аспектах: теоретичному (оволодіння
теоретико-методологічними основами правової психології, засвоєння
психологічних закономірностей правової поведінки, способів її аналізу та
профілактики) і практичному (оволодіння сучасними методами та технологіями
психологічної роботи, які використовуються у правовій психології):
– систематизувати понятійно-категоріальний апарат правової психології;
– засвоїти методи, підходи та технології правової психології;
– виробити навички застосування знань з правової психології.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати:
– теоретико-методологічну сутність правової психології;
– психологічні особливості правової соціалізації особистості;
– психологічні аспекти правового виховання особистості;
– психологічні критерії правової культури особистості та суспільства;
– умови ефективності функціонування правових норм;
– психологічні особистості деформації правової соціалізації особистості;
– психологічні аспекти формування правової самосвідомості;
– основи етики і психології правовідносин у різних сферах життєдіяльності;
вміти:
– ефективно застосовувати теоретичні знання при організації психологічної
діяльності і розв’язанні складних завдань юридичної практики;
– мати уявлення про правосвідомості як форму суспільної свідомості;
– володіти спеціальними методами дослідження особистості та її поведінки, які
використовуються у правовій психології;
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На вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми правової
психології» заплановано 120 годин 4 кредити ECTS.
2. Структура навчальної дисципліни
Розділ 1. Сучасний стан та проблеми правової психології
Тема 1. Теоретико-методологічні засади правової психології
Правова психологія як рівень правосвідомості та наукова дисципліна.
Об’єкт і предмет правової психології. Категоріальний апарат правової
психології. Психологічна сутність права. Методологія правової психології.
Функції правової психології. Зв'язок правової психології з іншими науками та
галузями. Компоненти правової психології. Перспективи розвитку правової
психології. Становлення та сучасний стан правової психології. Динаміка
правової психології. Стан і перспективи розвитку правової психології. Правова
культура. Правова реклама. Психологічні аспекти правового виховання
особистості.
Тема 2. Психологія правосвідомості
Особистісний підхід в правовій психології. Юридичне значення поняття
особистості. Особистісний підхід в правової психології. Особистість і правова
свідомість. Особистість як носій свідомості та правосвідомості. Виникнення
права як форми суспільної свідомості. Нормальна та анормальна особистість.
Нормальна та анормальна життєва позиція особистості. Правова соціалізація.
Шляхи засвоєння правових норм і цінностей. Проблеми правової соціалізації в
сучасних умовах. Правова соціалізація і десоціалізація особистості. Проблеми
ефективності функціонування правових норм: макросоціальні, мікросоціальні,
особистісні. Психологічні передумови ефективності правових норм. Поняття
правосвідомості. Психологічні компоненти й основні функції правосвідомості.
Побутова правосвідомість. Правова психологія групи. Індивідуальна правова
психологія. Проблеми формування індивідуальної, групової і суспільної
правосвідомості. Проблема свободи і відповідальності особистості. Гендерна
психологія правосвідомості.
Тема 3. Психологія спотворень правосвідомості
Психологічні прояви спотворення правосвідомості. Деформація правової
соціалізації. Психологічний аналіз правового інфантилізму. Причини правового
інфантилізму. Психологічний аналіз правового нігілізму. Форми правового
нігілізму. Психологічна характеристика суб’єктів правового нігілізму. Правова
безвідповідальність. Правова ідеологія. Психологічний аналіз правового
ідеалізму. Форми правового ідеалізму. Взаємозв’язок правового нігілізму та
правового ідеалізму. Психологічний аналіз правової демагогії. Суб’єкти та
об’єкти правової демагогії. Психологія маніпуляції і форми демагогічного
впливу. Юридичний фетишизм як засіб правової демагогії. Переродження
правосвідомості.

