
Шановні студенти!  Заняття буде проходити: 

на платформі Google meet; 

 (посилання на конференції будуть надіслані в ваші групи в Вайбері). 

Лекція №8 

Тема: Психологічна культура юриста 

 

План  

1. Поняття психологічної культури юриста. 

2. Принципи та функції психологічної культури юриста. 

3. Механізм дії психологічної культури юриста. 

Література: Сливка С.С. Юридична деонтологія. – К.: Атіка, 2019 – стор. 197 - 204 

Самостійна робота 

1.Основні види психологічної культури юриста. 

2.Психологічна культура судді, слідчого, адвоката, прокурора, працівника поліції. 

3.Психологічна культура юриста-сангвініка, юриста-холерика, юриста-

флегматика, юриста-меланхоліка. 

4.Прояви психічної культури юриста. 

 

    Шановні студенти,  рекомендую переглянути аудіолекцію за цією темою за 

наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=k0Kpr927s9s 

 

 

1.Поняття психологічної культури юриста. 

 

Прийнято вважати, що слово «душа» вперше з'явилося у IV ст. до н. є. у праці 

Арістотеля «Про душу». У ХУІ-ХУІІ ст. в науковий обіг увійшов термін «психологія», 

який у XVIII ст. вживався на позначення окремої галузі знань про психічне 

відображення дійсності у процесі діяльності людини та у поведінці тварин. Розвиток 

психології як науки розпочався в XIX ст. Отже, психологія - порівняно молода наука. 

Проте справжні дослідження глибин таємниці людської душі, з'ясування причин 

поведінки людини в тій чи іншій ситуації ще чекають людство у XXI ст. 

Психологія - наука про закономірності виникнення і діяльності психіки у 

людини і вищих тварин, про психічні процеси, які є складовими діяльності та 

спілкування людей, поведінки тварин. 

Предмет дослідження психології, як відомо, становлять психічні процеси - 

відчуття, сприймання, запам'ятовування, згадування, уявлення, мислення, почуття, 

прагнення тощо. Вони у кожній професії мають свої особливості, що спричиняється 

до поділу психології на відповідні види. 

Нас більшою мірою цікавить юридична психологія як наука, що з'ясовує природу і 

сутність психіки, її загальні закономірності та основні психічні процеси, властивості, 

притаманні правникові. Йдеться не тільки про психологічну структуру особистості 

юриста, а й про уміння володіти психологічними прийомами, розуміння соціально-

психологічних явищ у суспільстві, знання психіки інших людей тощо. 

Юрист, формуючи правомірну поведінку людини, обов'язково повинен враховувати 

те, як психологічні чинники впливають на неї у правовому полі.  Загалом правник має 

https://www.youtube.com/watch?v=k0Kpr927s9s


постійно перебувати у психологічній готовності діяти в рамках закону й етики. 

Незнання законів психології призводить до того, що результат досягається будь-яким 

способом. Позаяк нехтуються психологічні основи творчості, зневажаються 

загальнолюдські цінності та об'єктивні закони розвитку суспільства. 

Зміст психологічної культури правника полягає в тому, що він повинен уміти 

володіти такими психологічними категоріями, як мотивація, бажання, спонукання, 

захоплення, натхнення, нахили та ін. Саме вони характеризують психологію 

юридичної праці та управління.  

Психологічна культура юриста - це органічна єдність психологічної освіченості 

(знань, навичок, прийомів автотренінгу, саморегуляції тощо), волі, відповідних 

професійно-психологічних якостей, які чинять ефективний вплив на розв'язання 

правових ситуацій. 

У юридичній роботі надзвичайно суттєву роль відіграє психологічна культура. Щоб 

забезпечити ефективність впливу на правопорушників, сприяти створенню умов для 

якомога повнішого розкриття схильностей людини, охоронцям правопорядку важливо 

знати психологічну структуру, закономірності мислення, пам'яті, методи формування 

волі та рис особистості. 

Правова психологія – наука, що вивчає закономірності і механізми психіки людей, які 

включені до сфери правових відносин.  

Структура правової психології: 

У структуру правової психології входять наступні компоненти: 

1) психологія соціально-регулятивної сутності права; 

2) психологічні поняття в кримінально-правових та цивільно-правових відносинах; 

3) психологія злочину і його попередження (кримінальна психологія); 

4) виконавча (пенітенціарна) психологія; 

5) психологія професійної праці юриста. 

Всі ці компоненти в свою чергу мають власну підструктуру: 

1) психологія соціально-регулятивної сутності права включає в себе психологію 

правотворчості, правосвідомості (праворозуміння), правовикористання, 

правозастосування; 

2) психологічні поняття у кримінально-правових відносинах - вина, мета, умисел, 

душевне хвилювання, афект та ін .; в цивільно-правових - дієздатність, психічний стан 

позивача, відповідача та ін .; 

3) кримінальна психологія розкриває психологію злочину, особистості злочинця, 

жертви злочину (віктимологія), психологію злочинної групи та її лідера, психологію 

неповнолітніх, психологію попередження злочинів; 

4) виконавча (пенітенціарна) психологія досліджує психологію засудженого, 

адміністрації виправних установ (ІУ), заходи виховного впливу на засудженого, 

проблеми адаптації засудженого до нових умов життя, психологію підготовки 

засудженого до звільнення з місць позбавлення волі та ін .; 

5) психологія професійної праці юриста аналізує професіограми праці юриста, 

здатності особистості до юридичної діяльності, особливості формування особистості 

юриста у вузі, професійно необхідні психологічні якості юриста, професійну 

деформацію юриста і способи її попередження. 

Кожна з них базується на психологічній культурі юриста-професіонала, оскільки 

пов’язані з його особистістю. 



 

2.Принципи та функції психологічної культури юриста. 

Психологічна культура юриста ґрунтується на відповідних принципах та виконує 

певні функції у юридичній практиці. Так, основними принципами може бути: родова 

комплексність і професійна необхідність, а провідними функціями - своєчасне 

вироблення психічної адаптації, формування професійно-правового мислення 

юриста. 

Принципи психологічної культури юриста: 

 родова комплексність (синтез інтелектуальної, внутрішньої, емоційної культури); 

 професійна необхідність (недопущення зловживань психологічними прийомами, 

приниження честі та гідності громадян, обману, корисливості); 

 своєчасне вироблення психічної адаптації (працівник має бути готовий до будь-яких 

вказівок, умов праці, не гарячкувати і панікувати); 

 формування професійно-правового мислення (рівень розвитку психологічної 

культури визначає характер усієї його діяльності). 

Функції психологічної культури юриста: 

 впорядкування професійного мислення; 

 розвиток ділового мовлення; 

 визначення власного місця в колективі та суспільстві; 

 активізація свідомості; 

 орієнтація на неформальне ставлення до справи; 

 створення настрою і відчуття радості від роботи, відповідальності за доручену 

справу; 

 розвиток чуттєвої сфери та волі. 

Склад психологічної культури юриста: 

- психологічна самосвідомість (розум, інтелект, пам’ять, мислення); 

- психологічні відносини (взаємодія, конфлікт, вплив, сумісність); 

- психологічна поведінка (реакція, наслідки, афект). 

Види психологічної культури юриста: 

 психологічна культура судді; 

 психологічна культура слідчого; 

 психологічна культура прокурора; 

 психологічна культура нотаріуса; 

 психологічна культура держвиконавця. 

Виділяють види психологічної культури за типом темпераменту. 

 Одним з основних понять психофізіології є темперамент, з якого традиційно 

починається аналіз індивідуально-психологічних властивостей  особистості. 

 Темперамент (лат. temperamentum – відповідне співвідношення рис) характеризує 

індивіда з боку динамічних  особливостей його психічної діяльності, тобто за 

показниками темпу, швидкості, ритму, інтенсивності, енергійності, емоційності.  

 І.Павлов показав, що темпераменти (типи нервової системи) зумовлені певним 

співвідношенням трьох основних типологічних ознак – сили, врівноваженості, 

рухливості нервових процесів. 

 Типи темпераменту: 

- сангвінік (жвавий тип) – сильний, врівноважений, рухливий, енергійний та 

впертий відносно досягнення мети, вміє швидко перебудовувати звички і вподобання, 



виходячи з конкретних обставин; юрист сангвінічного типу рухливий, активний, але 

врівноважений, планомірний, здатний не створювати конфліктні ситуації; 

- флегматик (спокійний тип) – сильна, врівноважена, але інертна нервова система; 

поряд з енергією та працездатністю, самоконтролем, спостерігається певний 

консерватизм поведінки, повільність у винесенні рішень; юрист-флегматик має 

стабільну психологічну культуру, стриманий, схильний приймати виважені рішення; 

- холерик (нестримний тип) – сильна, але неврівноважена нервова система, 

характерні захопленість та натхненність, але будь-яка дрібниця може все звести 

нанівець; юрист-холерик неврівноважений, гарячкуватий, непередбачений, має міцну 

нервову систему, здатний виконувати завдання підвищеної складності; 

- меланхолік (слабкий тип) – загальна слабкість нервової системи, швидкий 

розвиток позамежного гальмування, нерішучість і нездатність наполягати на своєму, 

схильність до паніки і уникнення товариства та будь-якої відповідальності; юрист-

меланхолік вразливий, інертний, швидко впадає у відчай.   

Психологічна культура виконує таку важливу функцію, як своєчасне вироблення 

психічної адаптації юриста до різноманітних несподіванок. Не викликає сумніву те, що 

висока психологічна культура формує справжній, професійно-правовий характер 

юриста. Професійний досвід дає змогу йому бути готовим до будь-яких ексцесів. 

Професійна холоднокровність допомагає не витрачати дорогоцінного часу (іноді й 

секунди) на емоції чи якісь розмірковування.  

Отже, психологічна культура для юриста має велике практичне значення. 

Передусім вона впорядковує його мислення та ділове мовлення, що дає змогу 

зрозуміти своє місце в суспільстві та серед колег, де можливі зверхність, формальне 

ставлення до справи. Крім цього, психологічна культура активізує свідомість, розви-

ває почуття, забезпечує юристові розумну (обґрунтовану, виважену) дію його волі. 

 

3.Механізм дії психологічної культури юриста. 
 

Механізм дії психологічної культури юриста, тобто важелі, за допомогою яких 

психологічна культура втілюється у його практичну діяльність,— це насамперед 

мислення і мова. 
Мислення юриста спрямоване на усвідомлення права й реалізацію його норм. У 

психологічній літературі мислення поділяється на теоретичне і практичне. Юрист 

повинен розвивати обидва види мислення, щоб активізувати творчий пошук, 

професійні дії. Але перешкодою творчій діяльності юриста може бути осуд 

керівників, невпевненість у результатах тієї чи іншої справи. У таких випадках 

механізм мислення юриста буде «деформований», оскільки його думка залишиться 

невисловленою. 

Думки передаються за допомогою мови, яка буває, як відомо, внутрішньою і 

зовнішньою. Зрозуміло, що внутрішня мова людини передує зовнішній, тобто слову. 

Проте юрист працює в таких умовах, коли зовнішня мова не завжди повинна виражати 

думку чи внутрішню мову. Це позитивний результат його психологічної культури, 

хоча зміст вираженої думки характеризує ступінь розвитку загальної культури 

людини. 



Зауважимо, що мова юриста не завжди адекватна його психологічній культурі. 

Однак не кожен юрист уміє використовувати слово як засіб юридичної праці. 

Трапляється, юристові тяжко висловитися, а легше скласти письмовий текст, що є 

наслідком певних прогалин у його психологічній культурі. 

Стосовно роботи з людьми психологічна культура юриста виявляється на двох 

рівнях - експектації та емпатії. 

Суть психологічної культури на рівні експектації полягає в оцінці здатностей 

юриста, які він виявляє у певній ситуації. На цьому рівні можна визначити соціальну 

роль юриста, його професійні можливості, передбачити наступні дії. Зрозуміло, що 

соціальне очікування наближатиметься до реальності тоді, коли людину тривалий час 

знатимуть і спостерігатимуть за нею. Психологічна культура на рівні експектації дає 

змогу зробити висновок про судження та вчинки юриста. 

Другий рівень психологічної культури - емпатія визначає здатність юриста 

розуміти інших людей, їхній внутрішній стан, переживання, хвилювання тощо. Тут 

виявляється вміння юриста розкрити приховані (особливо злочинні) наміри людей, 

відчути їхнє сприйняття суспільних явищ, щирість або нещирість у взаємостосунках. 

Тобто рівень психологічної культури на цьому етапі повинен допомогти юристові 

пристосуватися до співбесідника з метою ефективного психологічного впливу на 

нього. 

Отже, за допомогою знань з правової психології можна: 

 швидше приймати рішення 

 уникати стресових ситуацій 

 управляти кризовими ситуаціями та легше виходити 

 з кризових станів, 

 ефективно планувати свій час, 

 ставити та досягати поставлених цілей. 

 краще розуміти поведінку інших людей 

 покращити процеси пам’яті, комунікативні навички, 

Тобто, дані знання допомагають стати більш успішним у всіх сферах життя. 
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