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1. Загальні відомості про навчальну дисципліну 
 

 

«Психологія права та управління конфліктами» є варіативною 

навчальною дисципліною, яка відноситься до блоку фундаментальних та 

професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія права та 

управління конфліктами» є: 

− правові межі поведінки людини у суспільстві 

− особливості формування правосвідомості; 

− психологічні детермінанти правової та протиправної поведінки;  

− психологічні особливості правотворчості;  

− психологічні чинники девіантної поведінки; 

− психологічні закономірності та механізми виникнення і розвитку 

конфліктів; 

− принципи і технології управління конфліктами в професійній 

діяльності. 

Метою вивчення дисципліни «Психологія права та управління 

конфліктами» є підготовка фахівців до подолання психологічних труднощів 

професійної діяльності в конфліктних умовах, допомогти стати фахівцем, 

піднятися на ступінь досконалості в управлінні людьми, розуміти різні 

особливості правової поведінки людини у світі суспільних відносин, 

розкрити механізми правового управління соціальними взаєминами з погляду 

правової психології, що покликана не стільки описати поведінку людини, 

скільки пояснювати її психолого-юридичні засади; сформувати в них уміння 

й навички попереджати та вирішувати конфлікти і тим самим забезпечити 

успішне вирішення завдань, що стоять перед ними. 

Основних завданням навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

наукових знань про природу, зміст, види та форми прояву правової поведінки 

громадян різного віку, статі, професії та етнічно-культурної належності; 

умінь застосовувати адекватні методи спонукання правослухняної поведінки, 

розробляти та впроваджувати профілактичні заходи щодо формування та 

прояву девіацій розвитку особистості. В основі викладання навчальної 

дисципліни лежать також ідеї психологічних закономірностей та механізмів 

виникнення і розвитку конфліктів, а також про принципи і технології 

управління ними в професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Цивільне процесуальне право: сучасні 

аспекти правозастосування»; «Нормопректувальна та правозастосовна 

діяльність юриста»; «Юридична компаративістика»; «Особливості розгляду 

окремих категорій цивільних справ»; «Цивільне право: сучасні аспекти 

правозастосування»; «Практикум правника». 

 

Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Психологія права 

та управління конфліктами» фахівці другого (магістерського) ступеня вищої 
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освіти за спеціальністю 081 «Право» набувають інтегральну, загальні та 

фахові компетентності. 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань. 

Загальні компетентності:  

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1). 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК-3).  

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК-4).  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-6).  

 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності) (ЗК-8). 

Фахові компетентності: 

 Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів (ФК-

8). 

 Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту 

прав, свобод та інтересів клієнтів (ФК-11). 

 Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника 

(ФК-12).  

 Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, 

ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією (ФК-13).  

 

Програмні результати навчання: 

 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання (ПРН-1).  

 Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами (ПРН-2).  

 Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження (ПРН-3).  

 Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності (ПРН-8).  

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні: 

знати : 
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 загальнотеоретичні засади та методологічні принципи психології 

права; 

 основні наукові школи та сучасні погляди на природу, соціальний та 

психологічний зміст, класифікацію, структуру й динаміку конфліктів; 

 систему науково обґрунтованих напрямів прикладного вивчення, 

аналізу й оцінки соціальної ролі конфліктів, а також методів і засобів їх 

вирішення; 

 специфічні чинники та правові межі поведінки людини у суспільстві. 

вміти: 

 уміннями здійснювати аналітику поведінки людей, діагностувати їх 

розвиток у конструктивному або деструктивному напрямах; 

 уміннями виокремлювати психологічні детермінанти правової та 

протиправної поведінки; 

 уміннями здійснювати самоаналіз і самооцінку особистості, 

контролювати та коригувати власні психічні стани у конфліктних ситуаціях 

професійного характеру; 

 уміння розкривати механізми правового управління соціальними 

взаєминами з погляду правової психології; 

 уміння розмежовувати психолого-юридичні чинники девіантної 

поведінки. 

Мова навчання: українська мова. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри юридичної психології, які 

безпосередньо проводять заняття k015@naiau.kiev.ua Пн–Пт з 9:00 до 16:00. 

mailto:k015@naiau.kiev.ua
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2. Структура навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Психологічні детермінанти правової та протиправної поведінки 

Правова поведінка як різновид людської поведінки, один з проявів 

суспільних відносин. Правова поведінка як особливий різновид нормативної, 

оскільки вона виходить за її межі, охоплюючи й порушення правових вимог, 

що містяться у зобов’язуючих та забороняючих нормах. Правомірна 

поведінка є нормативною, протиправна ж поведінка є антинормативною. 

Загальні ознаки правової поведінки: 

1) особлива соціальна значимість для життєдіяльності суспільства; 

2) перебування під актуальним чи потенційним контролем свідомості і 

волі особистості; 

3) чітка регламентованість; 

4) підконтрольність правової поведінки державі в особі її 

правозастосовчих та правоохоронних органів; 

5) наявність юридичних наслідків. 

Диференційовані ознаки правової поведінки: 

1) правомірна поведінка в цілому зміцнює суспільні відносини, 

протиправна – порушує і послабляє їх, розхитує соціальну, економічну, 

політичну системи держави; 

2) правомірна поведінка мотивується, як правило, усвідомленням 

обов’язку, суспільної потреби або особистих інтересів. Протиправна 

поведінка спонукається іншими мотивами – індивідуалізмом, корисливістю, 

агресивними прагненнями у сфері людської взаємодії; 

3) правомірна поведінка звичайно передбачена нормами, які 

дозволяють, протиправна – заборонюючими. Правомірна поведінка полягає в 

дотриманні норм і є нормативною; протиправна – антинормативна, вона 

порушує забороняючу чи зобов’язуючу норму. 

 

Тема 2. Психологічна характеристика правосвідомості 

Правосвідомість як одна з форм суспільної свідомості, виникнення і 

розвиток якої детерміновані матеріальними умовами існування суспільства. 

Відображає суспільні відносини, що регулюються або повинні бути 

врегульовані нормами права, і містить у собі сукупність поглядів, почуттів, 

емоцій, ідей, теорій та уявлень, що характеризують ставлення людини, 

соціальних груп і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права та 

діяльності, пов’язаною із ним. 

Суспільна правосвідомість як сфера суспільної свідомості, що 

відображає значимі для права явища суспільного буття. Типові стійкі 

погляди на право та його інститути. Суть суспільної правосвідомості 

зводиться до правового пізнання і відображення політичних, економічних і 

соціальних закономірностей розвитку громадянського суспільства і держави, 

оформлення їх у системі чинного права і законодавства. 

Суспільна правосвідомість в правотворчому процесі, реалізації й 

застосуванні правових норм. 
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Групова правосвідомість. Усвідомлення правової дійсності. Групова 

правосвідомість з асоціальною спрямованістю. 

Індивідуальна правосвідомість. Включення в систему суспільних 

зв’язків. 

Правова культура як система правових цінностей, що відповідають 

рівню досягнутого суспільством правового прогресу і відображають у 

правовій формі стан свободи особи, інші найважливіші соціальні цінності. 

Правова культура як вираження державно-правового досвіду конкретних 

соціальних спільностей та індивідів у матеріальних та духовних продуктах 

життєдіяльності. 

 

Тема 3. Поняття конфлікту. Види, функції, структура 

Основні ознаки конфлікту як психологічного феномену. Структурні 

елементи конфлікту. Групи і типи учасників конфлікту. Предмет конфлікту 

та його відображення у психіці суб’єктів (образ конфліктної ситуації). 

Мотиви конфлікту. Умови протікання конфлікту. Позиції конфліктуючих 

сторін. Розвиток конфлікту. Типові стратегії поведінки у конфлікті. 

Міжособистісні (інтерперсональні) конфлікти. Міжгрупові конфлікти. 

Внутрішньогрупові конфлікти. позитивні, так і негативні функції конфлікту. 

Динаміка конфлікту як складного соціального явища. 

 

Тема 4. Конфліктна сутність правоохоронної діяльності 

Загальна характеристика професійних конфліктів. Групи чинників, що 

спричиняють конфлікти в правоохоронній діяльності. Класифікація 

конфліктів у діяльності правоохоронців. Особливості правоохоронця як 

суб’єкта конфлікту. Протиріччя між працівниками ОНП і зовнішнім 

соціальним оточенням. Службові конфлікти в ОНП та їх причини. 

Профілактика та шляхи вирішення конфліктів в ОНП. 

 

Тема 5. Управління конфліктами. Профілактика та шляхи вирішення 

конфліктів в правоохоронній діяльності 

Поняття управління конфліктами. Система й основні підсистеми 

управління. Основні протиріччя в сфері управління, що призводять до 

конфлікту. Проблеми неформальних груп та неформальних відносин. 

Позитивні та негативні наслідки управління конфліктами. Методи й прийоми 

управління конфліктами. 

Подолання деструктивних конфліктів у правоохоронній системі. 

Особливості правоохоронної діяльності. Створення загальної оптимальної 

атмосфери службової діяльності. Загальні заходи профілактики конфліктів. 

Психологiчно ефективні напрями профілактики конфліктів. Психологічні, 

педагогічні та адміністративні засоби розв’язання конфліктних ситуацій у 

правоохоронній діяльності. Метод переконання при розв’язанні конфліктних 

ситуацій. “Мирні” способи вирішення конфліктів. “Повільне затухання” 

конфлiкту. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань,  

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

Право 08 
 

Вибіркова 

 
Спеціальність 

Право 081 

Кількість розділів – 2 

 

Рік підготовки: 

1-й  

Загальна кількість годин – 90 Семестр 

2-й  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи  

студента – 7 

Ступінь вищої освіти: 

Магістр 

Лекції 

10 год.  

Семінарські  

10 год.  

Практичні 

24 год.  

Самостійна робота 

46 год.  

Вид контролю: 

Залік  

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: для денної форми навчання 5: 7  = 1:1,4 
 

3. Тематичний план 

Назви розділів і тем 

Кількість годин  

денна форма  заочна форма  

Всього у тому числі Всього у тому числі 

л сем пз с.р. л п сем с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Психологічні детермінанти 

правової та протиправної 

поведінки 
16 2 2 4 8 

     

2. Психологічна характеристика 

правосвідомості 
16 2 2 4 8 

     

3. Поняття конфлікту. Види, 

функції, структура 
18 2 2 4 10 

     

4. Конфліктна сутність 

правоохоронної діяльності 
20 2 2 6 10 

     

5. Управління конфліктами. 

Профілактика та шляхи 

вирішення конфліктів в 

правоохоронній діяльності 

20 2 2 6 10 

     

Разом  90 10 10 24 46      
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4. Плани семінарських та практичних занять 

 

Тема 1. Психологічні детермінанти правової та девіантної поведінки 

Семінарське заняття – 2 год. 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика правової поведінки та особливості її реалізації. 

2. Психологічна відмінність правової та протиправної поведінки 

3. Психологічна характеристика нормативної та девіантної поведінки. 

4. Психологічний зміст делінквентної поведінки. 

Ключові терміни та поняття: правова поведінка, протиправна 

поведінка, девіантна поведінка, делінквентність. 

Практичне заняття – 4 год. 

Мета заняття: ознайомлення студентів із механізмами формування 

просоціальної та протиправної спрямованості особистості; особливостями 

формування різних форм делінквентної поведінки. 

Виконання поточних навчальних практичних завдань. 

 

Основний зміст теми 

Правова поведінка як різновид людської поведінки, один з проявів 

суспільних відносин. Правова поведінка як особливий різновид нормативної, 

оскільки вона виходить за її межі, охоплюючи й порушення правових вимог, 

що містяться у зобов’язуючих та забороняючих нормах. Правомірна 

поведінка є нормативною, протиправна ж поведінка є антинормативною. 

Загальні ознаки правової поведінки: 

1) особлива соціальна значимість для життєдіяльності суспільства; 

2) перебування під актуальним чи потенційним контролем свідомості і 

волі особистості; 

3) чітка регламентованість; 

4) підконтрольність правової поведінки державі в особі її 

правозастосовчих та правоохоронних органів; 

5) наявність юридичних наслідків. 

Диференційовані ознаки правової поведінки: 

1) правомірна поведінка в цілому зміцнює суспільні відносини, 

протиправна – порушує і послабляє їх, розхитує соціальну, економічну, 

політичну системи держави; 

2) правомірна поведінка мотивується, як правило, усвідомленням 

обов’язку, суспільної потреби або особистих інтересів. Протиправна 

поведінка спонукається іншими мотивами – індивідуалізмом, корисливістю, 

агресивними прагненнями у сфері людської взаємодії; 

3) правомірна поведінка звичайно передбачена нормами, які 

дозволяють, протиправна – заборонюючими. Правомірна поведінка полягає в 

дотриманні норм і є нормативною; протиправна – антинормативна, вона 

порушує забороняючу чи зобов’язуючу норму. 
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Література: [1-5; 10; 12; 20-22] 

 

Тема 2. Психологічна характеристика правосвідомості 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

Питання для обговорення: 

1. Психологічна характеристика правосвідомості. 

2. Ознаки правосвідомості як однієї з форм суспільної свідомості. 

3. Фоми прояву індивідуальної правосвідомості. 

4. Психологічна характеристика дефектів правосвідомості. 

Ключові терміни та поняття: правосвідомість, суспільна свідомість, 

індивідуальна правосвідомість, дефекти правосвідомості. 

Практичне заняття – 4 год. 

Мета заняття: ознайомлення студентів із компонентами 

правосвідомості; особливостями формування дефектів правосвідомості. 

Виконання поточних навчальних практичних завдань. 

 

Література: [3-7; 12; 17-22] 

 

Тема 3. Поняття конфлікту. Види, функції, структура 

Семінарське заняття – 2 год. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та структура конфлікту. 

2. Класифікація конфліктів. 

3. Динаміка конфлікту. 

4. Профілактика та попередження конфліктів. 

Ключові терміни та поняття: конфлікт, види та функції конфліктів, 

стадії та фази перебігу конфлікту. 

Практичне заняття – 4 год. 

Мета заняття: ознайомлення студентів із типологією конфліктних 

особистостей, типовими стратегіями поведінки у конфлікті; загальною 

характеристикою етнічного конфлікту. 

Виконання поточних навчальних практичних завдань. 

 

Основний зміст теми 

Основні ознаки конфлікту як психологічного феномену. Структурні 

елементи конфлікту. Групи і типи учасників конфлікту. Предмет конфлікту 

та його відображення у психіці суб’єктів (образ конфліктної ситуації). 

Мотиви конфлікту. Умови протікання конфлікту. Позиції конфліктуючих 

сторін. Розвиток конфлікту. Типові стратегії поведінки у конфлікті. 

Міжособистісні (інтерперсональні) конфлікти. Міжгрупові конфлікти. 

Внутрішньогрупові конфлікти. позитивні, так і негативні функції конфлікту. 

Динаміка конфлікту як складного соціального явища. 

Література: [7; 12-17; 20; 22] 
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Тема 4. Конфліктна сутність правоохоронної діяльності 

Семінарське заняття – 2 год. 

Питання для обговорення: 

1. Загальна характеристика професійних конфліктів у правоохоронній 

діяльності. 

2. Класифікація конфліктів у діяльності правоохоронців та їх причини. 

3. Профілактика та шляхи вирішення конфліктів в ОНП. 

 

Ключові терміни та поняття: конфлікт, правоохоронна діяльність, 

профілактика конфліктів. 

Практичне заняття – 6 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення студентів із методами діагностики 

поведінки особистості у конфліктній ситуації; опрацювання вмінь та навичок 

ефективного вирішення професійних конфліктів у формі рольової гри. 

 

Питання для опрацювання: 

Методичні вказівки: У формі рольової гри відтворюються конфліктні 

ситуації з практичної діяльності правоохоронця. Результати аналізуються та 

обговорюються. 

 

Основний зміст теми 

Загальна характеристика професійних конфліктів. Групи чинників, що 

спричиняють конфлікти в правоохоронній діяльності. Класифікація 

конфліктів у діяльності правоохоронців. Особливості правоохоронця як 

суб’єкта конфлікту. Протиріччя між працівниками ОНП і зовнішнім 

соціальним оточенням. Службові конфлікти в ОНП та їх причини. 

Профілактика та шляхи вирішення конфліктів в ОНП. 

 

Література: [3; 6; 8-9; 12, 15-16; 21-22] 

 

Тема 5. Управління конфліктами. Профілактика та шляхи вирішення 

конфліктів в правоохоронній діяльності 

Семінарське заняття – 2 год. 

Питання для обговорення: 

1. Зміст та наслідки процесу управління конфліктами. 

2. Методи й прийоми управління конфліктами. 

3. Напрями подолання деструктивних конфліктів у правоохоронній 

діяльності. 

4. Засоби розв’язання конфліктних ситуацій у правоохоронній 

діяльності. 

Ключові терміни та поняття: конфлікт, управління конфліктами, 

методи та засоби управління конфліктами, вирішення конфліктних ситуацій. 
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Практичне заняття – 6 год. 

Мета заняття: ознайомлення студентів з факторами управління 

конфліктами в правоохоронній діяльності; відпрацювати навички управління 

конфліктами. Опрацювання практичних вправ щодо управління конфліктами. 

Напрацювання вмінь та навичок ефективного вирішення професійних 

конфліктів у формі рольової гри. 

Методичні вказівки: в рамках проведення конфліктологічного тренінгу 

ознайомити студентів з особливостями практичного застосування методів та 

засобів управління конфліктами, а також прийомами вирішення конфліктів в 

правоохоронній діяльності. 

 

Основний зміст теми 

Поняття управління конфліктами. Система й основні підсистеми 

управління. Основні протиріччя в сфері управління, що призводять до 

конфлікту. Проблеми неформальних груп та неформальних відносин. 

Позитивні та негативні наслідки управління конфліктами. Методи й прийоми 

управління конфліктами. 

Подолання деструктивних конфліктів у правоохоронній системі. 

Особливості правоохоронної діяльності. Створення загальної оптимальної 

атмосфери службової діяльності. Загальні заходи профілактики конфліктів. 

Психологiчно ефективні напрями профілактики конфліктів. Психологічні, 

педагогічні та адміністративні засоби розв’язання конфліктних ситуацій у 

правоохоронній діяльності. Метод переконання при розв’язанні конфліктних 

ситуацій. “Мирні” способи вирішення конфліктів. “Повільне затухання” 

конфлiкту. 

Література: [3; 6; 8-9; 12, 15-16; 21-26] 
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5. Завдання самостійної роботи 

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і 

виконання поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення 

окремих питань дисципліни. 

Самостійна робота передбачає також підготовку навчально-наукової 

доповіді (обсягом 5-7 сторінок) за однією із запропонованих нижче тем. 

1. Правова поведінка перебуває під активним контролем. 

2. Правова поведінка. 

3. Девіантна поведінка людини. 

4. Основні компоненти правосвідомості. 

5. Ознаки правової поведінки. 

6. Ступінь девіантності поведінки. 

7. Різновиди соціальних норм. 

8. Дефекти правосвідомості. 

9. Пріоритетні принципи існування правових норм. 

10. Основним критерієм правової соціалізації особистості. 

11. Визначення правосвідомості. 

12. Конфліктогени та їх типи. 

13. Основні етапи та фази конфлікту. 

14. Загальна характеристика конфліктів у міжособистісних відносинах. 

15. Види та причини конфліктів у міжособистісній взаємодії. 

16. Мотиваційний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів. 

17. Когнітивний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів. 

18. Діяльнісний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів. 

19. Організаційний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів.  

20. Загальна характеристика конфліктів у правоохоронній діяльності. 

21. Класифікація конфліктів у правоохоронній діяльності. 

22. Причини міжособистісних конфліктів у правоохоронній діяльності. 

23. Наслідки конфліктів в правоохоронній діяльності. 

24. Мотиваційні внутрішньоособистісні конфлікти правоохоронців. 

25. Когнітивні внутрішньоособистісні конфлікти правоохоронців. 

26. Рольові внутрішньоособистісні конфлікти працівників ОНП. 

 

6. Індивідуальні завдання 

Змоделювати ситуації використання одержаних знань з правової 

психології та теорії управління конфліктами у практичній діяльності фахівця-

юриста. 

7. Методи навчання 

Основними методами навчання є семінарські та практичні заняття, 

самостійна робота, виконання поточних контрольних завдань, виконання 

тестових завдань, підготовка реферативних повідомлень. Оцінка якості 

засвоєння знань з дисципліни «Психологія права та управління конфліктами» 

включає поточний контроль успішності, виконання самостійної роботи та 

складання підсумкового контролю у вигляді заліку. 
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8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів 

навчання 
Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий контроль Підсумкова кількість  

балів 
Залік 

Мах 60%  Мах 40%  Мах 100% 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою EKTS 

Оцінка Пояснення 

90-100  відмінно A  відмінне виконання  

85–89   

добре 

B  вище середнього рівня  

75–84  С  загалом хороша робота 

66–74   

задовільно 

D  непогано  

60–65  E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35–59   

незадовільно 

FX  необхідне перескладання  

1–34  F необхідне повторне вивчення 

курсу 

 

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання 

яких передбачає дисципліна 

Ноутбук, проектор. 

 

10. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю з 

навчальної дисципліни: 

1. Психологічні детермінанти правової та протиправної поведінки 

2. Визначення та характеристика правової поведінки. 

3. Особливості реалізації правової поведінки. 

4. Сфери актуалізації правової поведінки людини у суспільстві 

5. Психологічна відмінність правової та протиправної поведінки 

6. Психологічна характеристика нормативної та девіантної поведінки 

7. Психологічний зміст делінквентної поведінки. 

8. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки 

9. Психологічні підходи до розуміння природи антисоціальної 

поведінки. 

10. Види правової поведінки. 

11. Просоціальна та антисоціальна спрямованість особистості. 

12. Загальна структура процесу формування правової поведінки. 

13. Визначення та характеристика різновидів девіантної поведінки. 

14. Особливості формування різних форм делінквентної поведінки. 

15. Психологічні особливості асоціальної та антисоціальної поведінки. 

16. Біологізаторська концепція правової поведінки. 

17. Соціологізаторська концепція правової поведінки. 

18. Сутність конфлікту та його структура. 
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19. Основні структурні елементи конфлікту. 

20. Суб’єкти конфлікту. 

21. Умови протікання конфлікту. 

22. Образи конфліктної ситуації. 

23. Мотиви конфлікту. 

24. Позиції конфліктуючих сторін. 

25. Необхідні умови для виникнення конфлікту. 

26. Класифікація конфліктів. 

27. Причини, що викликають конфлікт. 

28. Конфліктна ситуація та інцидент. 

29. Динаміка конфлікту. 

30. Конфліктогени та їх типи. 

31. Основні етапи та фази конфлікту. 

32. Загальна характеристика конфліктів у міжособистісних відносинах. 

33. Види та причини конфліктів у міжособистісній взаємодії. 

34. Мотиваційний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів. 

35. Когнітивний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів. 

36. Діяльнісний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів. 

37. Організаційний підхід у вивченні міжособистісних конфліктів. 

38. Загальна характеристика конфліктів у правоохоронній діяльності. 

39. Класифікація конфліктів у правоохоронній діяльності. 

40. Причини міжособистісних конфліктів у правоохоронній діяльності. 

41. Наслідки конфліктів в правоохоронній діяльності. 

42. Заходи та напрями профілактики конфліктів в правоохоронній 

діяльності. 

43. Методи вирішення конфліктів в правоохоронній діяльності. 

44. Поняття внутрішньоособистісного конфлікту та особливості його 

структури. 

45. Мотиваційні внутрішньоособистісні конфлікти правоохоронців. 

46. Когнітивні внутрішньоособистісні конфлікти правоохоронців. 

47. Рольові внутрішньоособистісні конфлікти працівників ОНП. 

48. Ситуативні і характерологічні передумови виникнення 

внутрішньоособистісних конфліктів. 

49. Основні психологічні концепції, що пояснюють причини та способи 

прояву внутрішньоособистісних конфліктів. 

50. Зовнішні прояви та способи вирішення внутрішньоособистісних 

конфліктів. 

51. Поняття групових конфліктів та їх класифікація. 

52. Класифікація конфліктів типу “особистість-група”. 

53. Управління конфліктами типу “особистість-група”. 

54. Класифікація міжгрупових конфліктів. 

55. Управління міжгруповими конфліктами. 

56. Характеристика основних стратегій поведінки особистості в конфлікті. 

57. Діагностика та прогнозування конфліктів. 

58. Попередження або стимулювання конфлікту. 
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59. Методи психологічного впливу на конфлікт. 

60. Засоби розв’язання конфліктних ситуацій у правоохоронній 

діяльності. 
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