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Анотація 
В сучасних умовах юриспруденції все більшого оберту набуває значення 

володіння фахівцями в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 
знаннями, вміннями та навичками комунікативних процесів, що виникають під час 
несення служби як у звичайному, так і надзвичайному режимі. Це означає, що 
фахівець має володіти комунікативною компетентністю, яка виступає невід’ємною 
складовою його професійної компетентності. 

Специфічна комунікація юристів, яка передбачає спілкування зрізними 
категоріями громадян - одна з невід’ємних складових їх професійної діяльності. 
Тому їх вміння та навички діяти у складних службово- професійних ситуаціях, в 
тому числі непередбачуваних умовах, які часто бувають пов’язані з необхідністю 
пришвидшеного прийняття рішень, орієнтації в складних, незвичних ситуаціях, 
збереженням життя людей та власного життя. 

Навчальна програма дисципліни «Комунікативні технології у 
юриспруденції» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти з галузі знань 08 
«Право» за спеціальністю 081 «Право». Метою вивчення навчальної дисципліни 
«Комунікативні технології у юриспруденції» є отримання курсантами, 
студентами, слухачами цілісного уявлення про роль комунікації в сучасних 
професійних відносинах, формування системи знань про комунікативні технології 
та їх ефективність, набуття навичок щодо застосування комунікативних технологій у 
службово-професійних відносинах в сфері юриспруденції. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні 
технології у юриспруденції» є отримання курсантами, студентами, 
слухачами теоретичних знань щодо комунікаційних технологій та оволодіння 
моделями ефективного спілкування в умовах сучасних професійно- соціальних 
комунікацій та забезпечення ефективних комунікацій відповідно до правової сфери 
діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 
повинні: 



знати: 
-  передумови та джерела виникнення й розвитку комунікаційних 

технологій; 
-  зміст понять «спілкування», «професійне спілкування», 

«комунікація», «комунікативні технології», «комунікативний процес», 
інші; 

-  умови й критерії ефективної професійної комунікації; 
-  правові та етичні норми діяльності у правовій галузі, чинні в Україні й 

у світі; 
-  технології створення комунікативних ефектів під час здійснення 

службово-професійної діяльності. 
вміти: 

-  практично використовувати засвоєні теоретичні знання; 
-  застосовувати науковий підхід до аналізу і створення конкретної 

комунікаційної продукції; 
-  виявляти рівень і повноту втілення ідеї; 
-  вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах 

прикладних комунікаційних технологій; 
-  кваліфікувати види комунікації; 
-  реалізувати мовні норми комунікативної ефективності для різних 

типів комунікації; 
-  визначати характеристики аудиторії та адекватність твору цільовій 

аудиторії; 
-  аналізувати інформаційні матеріали з позиції використання 

комунікаційних ефектів у юриспруденції. 
Компетенції, які набудуть студенти (Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Усвідомлення рівних 
можливостей та гендерних проблем. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність)). 

Спеціальні (спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, 
створених для виконання завдань у сфері юриспруденції; здатність керувати 
самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших 
колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок; здатність 
ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі набуття і 
вдосконалення ними професійних навичок; здатність визначено і наполегливо 
ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати 
на себе відповідальність за результати виконання цих завдань; здатність 
взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, громадськістю з питань юриспруденції).  

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 
сформульований у термінах результатів навчання: 

- Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 
аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних 
виступів, дискусій, проведення занять. 

- Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах 
даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно 
оцінювати інформацію. 

 Міждисциплінарні зв’язки комунікативних технологій. Пов’язана 
з такими навчальними дисциплінами, як: методологією права; менеджмент та 
технології роботи з персоналом, що сприяють формуванню професійних 
компетентностей майбутніх юристів, службово-професійна діяльність яких 
пов’язана з комунікативними діями та соціалізацією людей, в тому числі осіб, яка 
знаходяться у мовах обмеження волі в органах та установах Державної кримінально-



виконавчої системи України. 
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Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Комунікаційний процес та комунікативні технології  

Тема 1. Вступ до вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні 
технології у юриспруденції» 
Загальна характеристика понять «спілкування», «комунікація», «комунікативний 
процес», «технологія», «комунікативні технології» та інші. 
Предмет, об’єкт, мета та завдання навчальної дисципліни «Комунікативні технології 
у юриспруденції». Зв'язок з іншиминавчальними дисциплінами. 
Роль комунікативних технологій у юриспруденції.  
 
Тема 2. Соціальні функції, типологія комунікацій, комунікативних 
зв’язків в організаціях. 
Соціальні функції комунікації: інформаційна; соціалізуюча; організаційно-
поведінкова; емоційно-тонізуюча; комунікативна. 
Інформаційно-комунікативна функція сучасної держави. 
Типологія комунікацій: міжособові комунікації; комунікації в системах зв’язку та 
командах; комунікації в організаціях; електронні засоби комунікацій; усні та 
письмові комунікації. 
Комунікативні зв’язки в організаціях: вертикальні та горизонтальні; комунікації між 
рівнями організації (вертикальна структура); комунікації між різними підрозділами 
(горизонтальна структура); неформальні комунікації. 
Електронні засоби комунікацій (види інформаційних систем). 
Тема 3. Види і форми комунікацій. Управління комунікативними 
процесами. 
Види і форм комунікацій: інформаційна; експресивна; переконуюча; соціально-
ритуальна; паралінгвістична. Форми подання комунікацій: усна, письмова і 
візуальна. Форми цільової спрямованості: інструктивна, мотиваційна та 
інформаційна. Форми комунікацій у цільовій відповідності: висхідна, низхідна і 
горизонтальна. Види комунікацій в залежності від матеріально-технічного 
обладнання: усна, документаційна та електронна комунікації. 
Поняття масової комунікації. Засоби масової комунікації (преса, радіо, телебачення, 
Інтернет). Загальні особливості засобів масової інформації (широта аудиторії, 
спрямованість і швидкість інформаційного впливу; сила, комунікативність, 
постійність і багатофакторність впливу; єдність пропагандистського, виховного та 
інформаційного впливу; багатство методі і форм впливу; доступність, поширеність, 
динамічність інформації). Вплив ЗМІ на громадськість. Функції ЗМІ. 
Комунікаційні канали (штучні та природні). Комунікативна діяльність. Управління 
комунікативними процесами (пошук та визначення перешкод на шляху до 
ефективної комунікації; розробка і реалізація способів усунення таких перешкод і 
підвищення ефективності комунікативних процесів). Перешкоди та комунікативні 
бар’єри на шляху комунікативного процесу. Бар’єри на шляху міжособистісних 
комунікацій: перешкоди, що зумовлені сприйняттям; семантичні бар’єри; 
невербальні перешкоди; поганий зворотній зв’язок; невміння слухати. Перешкоди в 
організаційних комунікаціях: викривлення повідомлень; інформаційні 
перевантаження; незадовільна структура організації. Удосконалення комунікацій. 

 

Розділ 2. Комунікативна компетентність працівника юриста. 

Тема 4. Особистість як об’єкт спілкування. 
Поняття суб’єктивної особистості. Характеристики особистості як суб’єкта 



 

спілкування. 
Функції особистості як суб’єкта спілкування. Класифікація функцій людини як 
суб’єкта спілкування (комунікативні, інформаційні, когнітивні, емотивні, конативні, 
креативні). 
Психотехнології спілкування. Комунікативні вміння та шляхи їх формування. Групи 
вмінь, що є необхідними для спілкування особистості (мовні; соціально-
психологічні; психологічні; вміння використовувати під час спілкування норми 
мовного етикету; вміння використовувати невербальні засоби спілкування; вміння 
спілкуватися у різних організаційно- комунікативних формах (встановлення 
відносин; планування спільної діяльності; ведення переговорів, дискусій, дебатів, 
полеміки); вміння взаємодіяти на рівнях діалогу, полілогу, між групового діалогу). 
Тема 5. Комунікативна компетентність особистості. 
Поняття та зміст комунікативної ситуації (комунікативні установки; включеність 
партнерів у систему комунікативної взаємодії; емоційні оцінки форм спілкування). 
Складові спілкування з позиції системно-інтеграційного процесу: комунікативно-
діагностична; комунікативно-прогностична; комунікативно- програмуюча; 
комунікативно-організаційна; комунікативно-виконавча. 
Комунікативно-виконавча майстерність особистості. Навички емоційно-
психологічного саморегулювання та їх вплив на характер спілкування. Фази 
емоційно-психологічної саморегуляції (тривале емоційне захоплення проблемою, 
темою й матеріалом певної майбутньої ситуації спілкування; емоційно-психологічна 
ідентифікація на стадії розробки моделі своєї поведінки й програми майбутнього 
спілкування; оперативна емоційно- психологічна перебудова в обстановці 
спілкування). Перцептивні та експресивні навички. Комунікативна культура та 
комунікативний потенціал особистості. 
Джерела формування комунікативної компетенції: соціонормативний досвід 
загальної культури; знання мов спілкування, які використовуються загальною 
культурою; досвід міжособистісного спілкування у повсякденній сфері; досвід 
сприйняття мистецтва). 
Тема 6. Технологія та культура офіційного спілкування. 
Офіційне спілкування та його цілі в діяльності юриста. Діловий протокол: поняття 
«діловий протокол», історія протоколу. Гендерні аспекти спілкування. 
Вирішення конфліктів та методи протидії маніпуляціям. Причини конфлікту. 
стратегії поведінки в конфліктній ситуації за Томасом-Кілменом. Алгоритм 
врегулювання конфлікту в роботі: оцінка; зупинка конфлікту; зниження рівня 
емоційності учасників конфлікту; розгляд справи по суті; пошук рішення конфлікту, 
що задовольняє всі сторони. 
Маніпуляції у спілкуванні: прояви та протидія маніпуляціям. 
Культура та етика ділового спілкування. Моральна та культурна обумовленість 
спілкування. Етичні цінності спілкування. Моральне регулювання в діловому 
спілкуванні. Проблема етичного вибору в ділових відносинах. 
Тема 7. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. 
Поняття «публічний виступ». Мета публічного виступу. Основні вимоги до 
публічного виступу. 
Види публічного мовлення та його жанри (доповідь, промова, лекція, бесіда, 
дискусія, огляд). 
Типи промов (промови, що читаються за конспектом; промови, які готуються 
заздалегідь, але не вчать напам’ять; промови, які готуються заздалегідь та вчать 
напам’ять; імпровізовані промови (експромти)). 
Методика підготовки і проведення публічного виступу. Загальні правила підготовки 
до публічного виступу (вибір теми, складання плану, збирання матеріалу, запис 
промови, розмітка тексту знаками партитури, тренування). Технологія формування 
майстерності публічного виступу: знань, навичок та вмінь. 



 

Поняття «стиль публічного виступу» (демократичний, ліберальний, авторитарний). 
Умови вибору стилю промови, об’єктивна та суб’єктивна характеристики промови. 
Загальні вимоги до ритора: зовнішній вигляд і зовнішня культура. Володіння 
голосом. Психологічні аспекти публічного мовлення. 
Тема 8. Сутність та культура застосування інструментів офіційних 
комунікацій. 
Ділові бесіди: поняття, структура та характеристика основних етапів ділової бесіди; 
методи і прийоми. Співбесіди і методи їх проведення. 
Ділові переговори. Стратегія і тактика ділових переговорів. Технологія ведення 
переговорів. Завершення і аналіз результатів переговорів. Створення сприятливого 
клімату на переговорах. Правила створення сприятливої психологічної атмосфери. 
Опитування: складові; види та умови проведення опитувань; типи комунікативної 
поведінки під час опитування; ставлення до юриста під час опитування. 
Доказ і аргументація в діловій взаємодії. Структура процесу аргументації. 
Переконання в процесі аргументації. Правила і помилки аргументації. Техніки 
аргументації. 
Діалог як форма спілкування. Основні етапи розвитку діалогу як форми 
спілкування. Правила ведення конструктивного діалогу. 
Дискусія. Форми проведення дискусій. Основні правила дискусії. Полеміка. Диспут. 
Дебати. 
Юридичні консультації. Службова телефонна розмова: специфіка, логічні 
компоненти та правила її ведення. 
  



 

 
1. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

№ 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Усього Л ПЗ СЗ СР 
Розділ 1. Комунікативний процес та комунікативні технології 

1 
Вступ до вивчення навчальної 
дисципліни «Комунікативні 
технології у юриспруденції» 

12 2 -  8 

2 
Соціальні функції, типологія 
комунікацій, комунікативні 
зв’язки в організаціях 

14 2 2  8 

3 
Види і форми комунікацій. 
Управління комунікаційними 
процесами 

12 2 2  8 

Розділ 2. Комунікативна компетентність працівника юриста 

4 Особистість як суб’єкт 
спілкування. 12 2 2  8 

5 Комунікативна компетентність 
особистості. 

12 2 2  8 

6 Технологія та культура 
офіційного спілкування. 

16 4 2  8 

7 Публічний виступ як важливий 
засіб комунікації 

12 2 -  6 

8 
Сутність та культура 
застосування інструментів 
офіційних комунікацій 

14 4 -  6 

 Всього за навчальним 
планом 90 20 10  60 

2. Теми практичних  занять 

 
  

№ 
з/
п 

Назва тем семінарських занять Кількість 

годин 
1 Тема 3. Види і форми комунікацій. Управління комунікаційними 

процесами. 
2 

2 
Тема 4. Особистість як суб’єкт спілкування. 

2 
3 Тема 5. Комунікативна компетентність особистості. 2 
4 Тема 6. Технологія та культура офіційного спілкування. 2 
5 Тема 8. Сутність та культура застосування інструментів офіційних 

комунікацій. 
2 

 Разом 10 



 

 

3. Завдання для самостійної роботи 

№ Тема  

1.  Вступ до вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні 
технології у юриспруденції» 

8 

2.  Соціальні функції, типологія комунікацій, комунікативні 
зв’язки в організаціях 

8 

3.  Види і форми комунікацій. Управління комунікаційними 
процесами 

8 

4.  Особистість як суб’єкт спілкування. 8 
5.  Комунікативна компетентність особистості. 8 
6.  Технологія та культура офіційного спілкування. 8 
7.  Публічний виступ як важливий засіб комунікації 6 
8.  Сутність та культура застосування інструментів офіційних 

комунікацій 
6 

  60 
 

4. Індивідуальні завдання 

- Форми правової комунікації в контексті взаємодії правоохоронних, 
правозахисних та судових органів: теоретико-правовий аналіз. 

- Попередня підготовка працівників громадської безпеки до комунікативної 
взаємодії. 

- Установлення контакту та довірливих стосунків з об’єктами професійного 
інтересу. 

- Психологічні особливості здобуття інформації, що становить правовий 
інтерес. 

- Аудіовізуальна психодіагностика брехні під час спілкування. 
- Основні правила телефонного спілкування під час здійснення професійної 

діяльності. 
- Права та свободи в інформаційно-комунікаційній діяльності сучасної людини. 
- Роль комунікативної культури у професійній діяльності фахівця правової 

сфери. 
- Професійне спілкування фахівця юридичної сфери як акт комунікативної 

поведінки. 
- Розвиток комунікативних умінь у фахівців правової сфери. 

 

Методи контролю 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється під час 

проведення семінарських та практичних занять з метою одержання інформації про 

якість засвоєння пройденого матеріалу. 

Формами перевірки знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти є: усне 

та письмове опитування, виконання тестових завдань, самостійна письмова 

робота. 



 

1. Засоби діагностики якості навчання 

(перелік питань для підготовки до іспиту) 

1. Категорійна інтерпретація понять «спілкування», «комунікація», 

«комунікативний процес», «технологія», «комунікативні технології» та інші. 

2.  Роль комунікативних технологій у юриспруденції. 

3.  Соціальні функції комунікації. 

4.  Інформаційно-комунікативна функція сучасної держави. 

5.  Типологія комунікацій. 

6.  Комунікативні зв’язки в організаціях. 

7.  Електронні засоби комунікацій (види інформаційних систем). 

8.  Види і форм комунікацій. 

9.  Поняття масової комунікації та загальна характеристика засобів масової 

комунікації. 

10.  Загальні особливості засобів масової інформації. 

11.  Вплив ЗМІ на громадськість. Функції ЗМІ. 

12.  Комунікаційні канали (штучні та природні) їх характеристика. 

13.  Комунікативна діяльність. Управління комунікативними процесами. 

14.  Перешкоди та комунікативні бар’єри на шляху комунікативного процесу. 

15.  Поняття суб’єктивної особистості. Характеристики особистості як суб’єкта 

спілкування. 

16.  Функції особистості як суб ’єкта спілкування. 

17.  Комунікативні вміння та шляхи їх формування. 

18.  Поняття та зміст комунікативної ситуації. 

19.  Складові спілкування з позиції системно-інтеграційного процесу. 

20.  Комунікативно-виконавча майстерність особистості. 

21.  Навички емоційно-психологічного саморегулювання та їх вплив на характер 

спілкування. 

22.  Фази емоційно-психологічної саморегуляції. 

23.  Перцептивні та експресивні навички. 

24.  Комунікативна культура та комунікативний потенціал особистості. 

25.  Джерела формування комунікативної компетенції. 

26.  Офіційне спілкування та його цілі в діяльності працівника правової сфери. 

27.  Діловий протокол: поняття «діловий протокол», історія протоколу. 

28.  Гендерні аспекти спілкування. 

29.  Вирішення конфліктів та методи протидії маніпуляціям. 

30.  Причини конфлікту, стратегії поведінки в конфліктній ситуації. 

31.  Алгоритм врегулювання конфлікту в роботі юриста. 

32.  Маніпуляції у спілкуванні: прояви та протидія маніпуляціям. 

33.  Культура та етика ділового спілкування. 

34.  Моральна та культурна обумовленість спілкування. 

35.  Моральне регулювання в діловому спілкуванні. 

36.  Етичні цінності спілкування. 

37.  Проблема етичного вибору в ділових відносинах. 

38.  Публічний виступ: мета та основні вимоги до публічного виступу. 



 

39.  Види публічного мовлення та його жанри. 

40.  Типи промов. 

41.  Методика підготовки і проведення публічного виступу. 

42.  Загальні правила підготовки до публічного виступу. 

43.  Технологія формування майстерності публічного виступу: знань, навичок та 

вмінь. 

44.  Стиль публічного виступу. 

45.  Загальні вимоги до ритора. 

46.  Психологічні аспекти публічного мовлення. 

47.  Ділові бесіди. 

48.  Ділові переговори. 

49.  Опитування. 

50.  Доказ і аргументація в діловій взаємодії. 

51.  Діалог як форма спілкування. 

52.  Дискусія. Полеміка. 

53.  Диспут. Дебати. 

54.  Юридичні консультації. 
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90 - 100 А відмінно 
82-89 В добре 
75-81 С 
64-74 Б задовільно 
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