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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є: сформувати у студентів усвідомлення необ-

хідності знання юридичної психології як галузі психологічної науки, та навчальної 

дисципліни що вивчає психологію державно-правових явищ як цілісність, в якій ор-

ганічно поєднується психологічне та юридичне і виділяються юридична й психоло-

гічна підсистеми, що перебувають у динаміці, розвитку та нерозривному зв'язку. 

Статус дисципліни: цикл професійної та практичної підготовки. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за відповідним ступенем вищої освіти. 

Дисципліна «Юридична психологія» належить до циклу професійної та практичної 

підготовки за ступенем вищої освіти «Бакалавр», для напряму: 08 «Право»; 26 «Ци-

вільна безпека»; 05 «Соціальні та поведінкові науки»; 0301 «Соціально-політичні 

науки», спеціальність: 081«Право»; 6.030401 «Правознавство»; 262 «Правоохоронна 

діяльність»; 05 «Психологія»; 6.030102 «Психологія», спеціалізація: антикорупційна 

діяльність, медична психологія, практична психологія, безпека діяльності організа-

цій та установ, цивільне право та право інтелектуальної власності. 

Компетентності та програмні результати навчання з дисципліни «Юри-

дична психологія»:  

• прищеплення у студентів навичок самостійного опрацьовування навчальну та 

наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське 

заняття, а також в процесі самостійного написання рефератів; 

• заохочення студентів до активної роботи по обговоренню питань з методики ви-

кладання; 

• прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати 

та аргументувати свої думки;  

• вироблення у студентів здатності зв’язувати та самостійно аналізувати психоло-

го-правові явища;  

• здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу; 

• здатність застосовувати знання в професійній діяльності  у стандартних та окре-

мих нестандартних ситуаціях; 



• визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих 

умов та обставин; 

• давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованіс-

тю; 

• оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; 

• застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати зна-

чущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності і механізми 

здорової психіки людини у сфері правових відносин (явищ). 

 Міждисциплінарні зв’язки: юридична психологія – пов’язана з багатьма 

науками кримінально-правового циклу: кримінальним правом, кримінологією, кри-

мінально-процесуальним правом, кримінально-правовою статистикою, кримінально-

виконавчим правом, криміналістикою, наукою оперативно-розшукової діяльності, 

судовою медициною, судовою психіатрією. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

• місце юридичної психології в системі психологічної науки та права, її предмет, 

історію розвитку; систему, основні поняття;  

• загально психологічні основи юридичної діяльності; 

• соціально-психологічні основи юридичної діяльності;  

• психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного судочинст-

ва;  

• психологічні механізми злочинної поведінки, криміналізації особистості, психо-

логічні аспекти групової злочинності; 

• психологічні основи попереднього розслідування; 

• завдання та порядок проведення психологічної консультації і судово-

психологічної  експертизи; 

• психологію судового процесу; 

• психологічні основи ресоціалізації злочинців; 

• психологічні основи ефективного спілкування юриста. 

уміти: 

• застосовувати методи юридичної психології в практичній діяльності; 

• використовувати психологічні знання при вирішенні питань цивільно-правового 

регулювання; 

• аналізувати психологічний зміст та структуру правопорушення; 

• на основі психологічного аналізу прогнозувати та попереджати можливі пору-

шення правових норм; 

• використовувати психологічні знання при проведенні слідчих дій; 

• використовувати психологічні знання в процесі судової діяльності; 

• використовувати психологічні технології ефективного спілкування та раціональ-

ної поведінки у ситуаціях юридичної діяльності; 

• застосовувати методики психологічного захисту в ситуаціях юридичної діяльно-

сті. 



IV. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Під час вивчення дисципліни застосовується поточний, модульний та підсу-

мковий контроль. 

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досяг-

нень під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і 

самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок 

студентом з кожного окремого модуля навчальної дисципліни. 

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання акаде-

мічних заборгованостей. 

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає пере-

вірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навча-

льного (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оці-

нювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями. 

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної ро-

боти з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсу-

мками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та мо-

дульну контрольну роботу. 

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів нав-

чальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складо-

вих модулів.  

По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий 

залік. 

 

 

 

 

 

 

 



Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практи-

ки 

для заліку 

90 - 100 А відмінно Зараховано 
82-89 В добре 
74-81 С 
64-73  задовільно 
60-63 Е 
35-59 РХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливі-
стю повторного складан-

ня 
0-34 Р незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисци-
пліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

V. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування студентами результатів 

вивчення дисципліни «Юридична психологія» є: доповнення доповіді; 

- усний виступ; 

- виконання письмового завдання; 

- тестування; 

- есе, дайджест;  

- реферат; 

- складання словника основних термінів, що визначені програмою курсу; 

- ведення опорного конспекту лекцій; 

- письмова контрольна робота; 

- інші види навчально-наукової роботи ( участь у гуртках, наукових конфере-

нціях тощо); 

- підсумкова модульна робота. 

 

 
 



VІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ Курс ІІІ Семестр 5,6 

Всього годин  90 
 
 
 
Теми 

Кількість годин, з них Приміт-
ка 

Лек- 
ції 
(Л) 

Се-
мін. 
зан. 
(СЗ) 

Пр., 
лаб. 
зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

Інд-
конс. 
роб. 
(ІКР) 

Сам. 
роб. 
студ. 
(СРС) 

Форма 
Контро-
лю 

Модуль І. Основи юридичної психології. 
1. Предмет, система методи та істо-

ричний розвиток юридичної пси-
хології . 

 
 
2 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

10 У, ПК,  
Т,СР 

 

2. Загально-психологічні основи 
юридичної психології. 

12 У, ПК,  
Т,СР 

 

3. Соціально-психологічні основи 
юридичної психології. 

18 У, ПК,  
Т,СР 

 

 Разом 2 - - - 40   
Модуль ІІ. Складові юридичної психології. 

4. Основні проблеми правової психо-
логії. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

2 
 

-  7 У, ПК,  
Т,СР 

 

5. Кримінальна психологія. Психоло-
гія особи злочинця. 

-  7 У, ПК,  
Т,СР 

 

6. Психологічні основи попереднього 
розслідування. 

  7 У, ПК,  
Т,СР 

 

7. Психологія судового процесу.   7 У, ПК,  
Т,СР 

 

8. Психологічна консультація і судо-
во-психологічна  експертиза. 

  7 У, ПК,  
Т,СР 

 

9. Пенітенціарна психологія.   7 У, ПК,  
Т,СР 

 

 Разом 4 2   42   
  6 2   82   
 ВСЬОГО 90 год.  
 Форма контролю залік  
 

Форми контролю: 
Усне опитування – У 
Тестування – Т  
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР 
Контрольні роботи – КР  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1. Плани лекцій 

Модуль 1. Основи юридичної психології 

 Тема 1. Предмет, система методи та історичний розвиток юридичної 

психології  

Юридична психологія як галузь психологічних знань та як навчальна дисцип-

ліна. Предмет юридичної психології. Місце юридичної психології в системі психо-

логічної науки та права. Зв’язки юридичної психології з загальною, соціальною та 

іншими галузями психології, а також з цивільним, кримінальним правом і процесом, 

криміналістикою та кримінологією. Зв’язки юридичної психології з судовою психіа-

трією та кримінальною патопсихологією.  

Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології: рання історія 

юридичної психології (ІV ст. до н.е. - перш. пол. ХІХ ст.), становлення юридичної 

психології як самостійної науки ( к. ХІХ - поч. ХХ), розвиток юридичної психології 

у ХХ ст., сучасний стан юридичної психології. 

Методологічні, природничо-наукові та правові основи юридичної психології.  

Об’єкти досліджень. Психологічна сторона стосунків між людьми з приводу 

застосування правових норм. Психічні особливості діяльності, пов’язаної із застосу-

ванням права.  

Зміст та система юридичної психології. Завдання та сучасні проблеми юридич-

ної психології як міждисциплінарної галузі знань.  

Методи юридичної психології. Спостереження. Інтерв’ю. Експеримент. Тесту-

вання. Вивчення документального матеріалу. Вивчення процесу та продуктів діяль-

ності. Анкетування. Біографічний метод. Метод узагальнення незалежних характе-

ристик. Використання математичних, кібернетичних та соціологічних методів. 

Методи наукового дослідження та методи практичної діяльності. Межі використан-

ня методів юридичної психології у кримінальному процесі. 

Використання досягнень юридичної психології в галузях соціальної та юриди-

чної практики. 

Література: [1-4; 7; 8; 10-12; 14; 16; 18; 20-26; 46; 47; 53; 57; 59] 

 



Тема 2. Загально психологічні основи юридичної психології 

Пізнавальні психічні процеси (відчуття, сприйняття, уява, пам’ять, мислення, 

уявлення, увага, мова), та урахування їх закономірностей юристом у професійній ді-

яльності. 

Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності. та їх психоло-

го-правова оцінка. Стани психічної напруги. Адаптаційний синдром. Стрес та стадії 

його розвитку. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими 

злочинами проти особи, скоєнням самогубств. Афект та його діагностичні ознаки. 

Встановлення афекту у осіб, які скоїли насильницькі злочини проти особистості. 

Симуляція афекту та способи її виявлення. Страждання, їх зв’язок з іншими емоцій-

ними та психічними станами. Значення страждань при визначенні моральної шкоди 

потерпілому.  

 Поняття особистості в психології та правовій науці. Індивід, особистість, 

суб’єкт діяльності. Психологічна структура особистості. Психічні властивості осо-

бистості. Темперамент. Психологічна характеристика темпераментів. Характер. Ри-

си характеру. Проблема акцентуації характеру. Здібності людини як психічне явище. 

Спрямованість, правосвідомість, мотиваційна сфера, ієрархія потреб в структурі 

особистості суб’єктів правозастосовчої діяльності. Проблема вивчення особистості у 

професійній діяльності юриста. 

Література: [1-4, 7; 8; 10-12; 14; 16; 18; 20-26; 42; 61; 77] 

 

Тема  3. Соціально-психологічні основи юридичної психології 

Соціально-психологічні явища. Психологія спілкування, спільної діяльності та 

конфлікту. 

Спілкування та його різновиди. Сутність та завдання професійного спілку-

вання юриста, його основні засоби. Психолого-правова характеристика професійно-

го спілкування юриста. Особливості комунікативних дій в діяльності юриста. Розви-

ток професійно важливих комунікативних якостей юриста. Вивчення й оцінка 

особистості, яка цікавить юриста. Схеми сприйняття й оцінки іншої людини. Факто-

ри ситуації знайомства. Невербальні засоби комунікації у вивченні іншої людини. 



Психологічні фактори та прийоми встановлення і розвитку психологічних контактів 

у спілкуванні. Психологічні особливості отримання необхідної інформації від свід-

ків, потерпілих, підозрюваних та звинувачених.  

Поняття психологічної техніки професійного спілкування. Прийоми профе-

сійного спілкування (накопичення згоди, виклик, психологічне “прогладжування”, 

відволікання уваги тощо). Психологічні труднощі та бар’єри спілкування спілку-

вання, їх подолання. Правомірний психологічний вплив юриста на об’єкти профе-

сійного спілкування. Застосування методик психологічного захисту в ситуаціях 

юридичної діяльності. 

Поняття, соціально-психологічна характеристика соціальних груп. Психологія 

виникнення та розвитку груп. Психологічні сутність соціальних норм. Групова ди-

наміка. Лідерство та керівництво.   

Соціалізація та розвиток особистості. Правова соціалізація та правослухняна 

поведінка особистості. Психологія нормативної поведінки. Феномен конформізму.  

Психологічні умови дієвості правових норм. 

Соціально-психологічні особливості діяльності юриста. Психологічна струк-

тура діяльності юриста (потреби, мотиви, цілі, засоби, кінцевий результат). Профе-

сіограми професіональної діяльності юриста. Сторони професійної діяльності юрис-

та: пізнавальна, комунікативна, конструктивна, організаційна, засвідчувальна, 

виховна. 

 Психологія вирішення розумових задач у процесі розслідування і судового 

розгляду справ. Психологічні особливості прийняття рішень в галузях юридичної 

діяльності. Психологічні особливості вирішення юристом організаційно-

управлінських питань. 

Професійна деформація та шляхи її подолання. Психологічні аспекти підви-

щення ефективності праці юристів. 

Література: [1-4; 7; 8; 10-12; 14; 16; 18; 20-26; 73; 78]. 

 

 

 



Модуль ІІ. Складові юридичної психології 

Тема 4. Основні проблеми правової психології 

Правова психологія. Правовий розвиток особистості. Правова психологія сере-

довища. Соціалізація особистості. Регуляція поведінки людей у відповідності з інте-

ресами суспільства. На підставі соціальних норм відбувається розділ поведінки на 

нормальну (соціально адаптовану), відхиляючу (девіантну) та протиправну (злочин-

ну або делінквентну). 

Процес так званої інтерналізації, або присвоєння соціальних норм особистістю. 

Психологічний зміст правової соціалізації особистості. Правова соціалізація 

особистості. 

Психологічно правова соціалізація особистості. 

Ціннісно-нормативна модель поведінки. Поведінка індивіда. Правосвідомість. 

Три сторони правосвідомості: когнітивну, оціночну та регулятивну. 

Література: [1-4; 7-9; 10-14; 16-18; 20-26; 29; 36; 48; 57; 61] 

  

Тема 5. Кримінальна психологія. Психологія особистості злочинця. 

Кримінальна психологія. Особистість правопорушника як спеціальний об’єкт 

психологічного дослідження. Детермінанти формування особи злочинця. Психоло-

гічні особливості особистості злочинця. Підходи до класифікації особистості злочи-

нця. Вивчення особистості правопорушника, його мотиваційної сфери при поперед-

ньому розслідуванні, розгляді справи у суді. Усвідомлення порушення норм. 

Психологія вини. 

Психологія потерпілого. Психологічне дослідження особистості потерпілого та 

його діяльності. Роль жертви у генезі злочину, її міжособистісні зв’язки та стосунки 

зі злочинцем. Психологічний аналіз свідчень потерпілого. 

Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології. Підліток та злочин. Пси-

хологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. Мотивація зло-

чинної поведінки неповнолітніх. Гендерні особливості злочинної поведінки. 

Література: [1-4; 7-14; 16; 18; 20-26; 28-31; 50; 51; 56; 59; 61; 69; 74] 

 



Тема 6. Психологічні основи попереднього розслідування 

Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. Осо-

бливості мислення слідчого. Професійна інтуїція і логічні процеси. Психологія оці-

нки доказів слідчим. Взаємодія внутрішнього переконання та правосвідомості. 

Психологічні особливості огляду місця події. Встановлення по матеріальним 

слідам структури злочинної поведінки, суб’єктивної сторони злочину, психологіч-

них особливостей особистості злочинця. 

 Психологічні характеристики обшуку і вилучення. Психологічні фактори, що 

впливають на вибір способів приховування об’єктів. Застосування слідчим психоло-

гічних прийомів під час обшуку. 

Психологія слідчого експерименту, відтворення обстановки і обставин події. 

Психологія допиту. Психологічні особливості  допиту у безконфліктній ситу-

ації. Види питань, особливості їхнього впливу на психіку допитуваного. Прийоми 

активізації пам’яті у допитуваного. Психологічні аспекти допиту потерпілого. Пси-

хологічні аспекти допиту свідків. Психологічні особливості допиту у конфліктній 

ситуації.  

Психологічні аспекти очної ставки. Психологічні аспекти пред’явлення до впі-

знання. Психологічні ознаки неправдивих показань. 

Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх. 

Література: [1-4; 7; 8; 10-12; 14; 16; 18; 20-26; 30; 35; 38; 40; 42; 45; 50; 56; 

57; 60; 61; 63; 67; 70; 75; 86] 

 

Тема 7. Психологія судового процесу 

Психологічна структура судової діяльності. Загальна структура пізнавальної 

діяльності суду. Психолого-правова характеристика процесу пізнання, встановлення 

істини у судовому засіданні. Судові версії. Конструктивна діяльність суду. Психоло-

гічні особливості перевірки фактів, оцінки доказів, встановлення істини складом су-

ду.  

Комунікативна підструктура у діяльності суддів при розгляді кримінальних та 

цивільних справ. Психологічні особливості судового допиту. Судова мова, вимоги 



до неї. Фактори, що впливають на комунікативну поведінку учасників процесу у су-

ді. Психологічні засоби впливу на підсудного.  

Загальна психологічна характеристика судового процесу. Психологія судових 

дебатів. Психологічні основи виховної функції судового процесу. 

Формування переконання і винесення вироку судом. Суспільна значимість су-

дових рішень. Психологічні особливості прийняття рішення суддею. Ефект психо-

логічної установки та його роль у процесі прийняття судових рішень. Виховне зна-

чення судового вироку. 

Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції. Цивільно-

правове регулювання як фактор організації суспільних відносин. Цивільне право та 

формування ринкової психології. Психологічна характеристика цивільно-правового 

договору. 

 Психологічні аспекти цивільного процесу. Позиції сторін у цивільному проце-

сі та їх комунікативна активність. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ 

до судового розгляду. Психологічні аспекти організації судового засідання і судово-

го ритуалу. 

Психологія міжособистісної взаємодії у цивільному процесі. 

Психологія діяльності судді у цивільному судочинстві. Психологічні аспекти 

діяльності адвоката у цивільному судочинстві. Психологія судової промови у циві-

льному судочинстві. Психологічні аспекти пізнання судом обставин справи та вине-

сення судових рішень.  Проблема справедливості судових рішень. 

Психологічні особливості діяльності господарського суду. Психологічні перед-

умови успішності проведення переговорів при вирішенні суперечки в господарсь-

кому суді. 

Література: [1-8; 10-12; 14; 16; 17; 18; 20-26; 34; 47; 57; 59; 61; 65; 71]. 

 

Тема 8. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 

Використання психолога у якості консультанта на попередньому слідстві. За-

лучення психолога у якості спеціаліста при проведенні слідчих дій. 



Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). Окремі предмети 

судово-психологічної експертизи. Приводи для обов’язкового призначення судово-

психологічної експертизи та постановка питань до СПЕ. Приводи факультативного 

призначення СПЕ. Компетенція СПЕ. Завдання СПЕ. 

Види судово-психологічних експертиз. СПЕ емоційних станів. СПЕ потерпі-

лих у справах про сексуальні злочини. Експертиза соціально-психологічних особли-

востей членів злочинної групи. СПЕ визначення здатності неповнолітнього право-

порушника розуміти значення вчинюваних дій. Комплексна судова психолого-

психіатрична експертиза. СПЕ у справах про пригоди, пов’язані з керуванням техні-

кою. 

Підготовка та призначення СПЕ при попередньому слідстві, у судовому засі-

данні при розгляді кримінальних справ та при вирішенні цивільно-правових спорів. 

Методика проведення СПЕ. Етапи проведення та оформлення результатів 

СПЕ. Оцінка, використання висновку СПЕ слідчим, захисником, судом.  

Література: [1-4; 7; 8; 10-12; 14; 16; 18-27; 33; 43; 44; 49; 52; 54; 55; 57; 58; 61] 

 

Тема 9. Пенітенціарна психологія 

Предмет та завдання пенітенціарної психології.  Психологічні аспекти проблеми 

покарання та виправлення злочинця. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки і 

самоосуду індивідом своєї поведінки. 

Психологія особистості засудженого. Вивчення особистості засудженого. Особ-

ливості психіки людини, яка відбуває покарання.  

Соціально-психологічна характеристика груп засуджених. Конфлікти та їх при-

чини. Стереотипи тюремної поведінки та їх вплив на особистість. Субкультура засу-

джених. Роль психології у подоланні законів і традицій зони. 

 Праця як фактор ресоціалізації засудженого. Психологічні особливості праці 

засуджених. Психологічні аспекти режиму в установах виконання покарань. Психо-

логічні особливості відбування покарань жінками-засудженими. Психологічні особ-

ливості відбування покарань неповнолітніми засудженими. 



Динаміка особистості засудженого та виховний процес. Методи психологічного 

впливу на засуджених з метою їх ресоціалізації. 

Психологічна підготовка засудженого до умов життя на волі. Соціальна реадап-

тація звільненого.  

Література: [1-4; 7; 8; 10-12; 14-16; 18; 20-26; 39; 64; 72] 

 

6.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять 

МОДУЛЬ 1.  Основи юридичної психології. 

ТЕМА 1. Предмет, система методи та історичний розвиток юридичної  

психології 

ПЛАН 

1. Предмет і основні категорії юридичної психології. 

2. Місце юридичної психології в системі наук.  

3. Історія розвитку та сучасні напрями юридичної психології. 

Література до теми: [1, 5, 12, 17, 25, 32, 33, 63]. 

Основні терміни та поняття: Юридична психологія, свідомість, особистість,  

діяльність, спостереження, інтерв’ю, експеримент, тестування, особистість. 

 

ТЕМА 2. Загально-психологічні основи юридичної психології 

ПЛАН 

1. Поняття про психіку і свідомість особистості.  

2. Психологічна структура особистості.  

Література до теми:[1, 5, 7, 12, 17, 36, 46, 59, 63] 

Основні терміни та поняття: 

Психіка, свідомість, структура свідомості, пізнавальні психічні процеси, інди-

від,суб’єкт діяльності,психічні властивості особистості, темперамент, правосвідо-

мість. 

ТЕМА 3.Соціально-психологічні основи юридичної психології 

 ПЛАН 

 



1. Соціально-психологічні явища такі як спілкування та його види. 

2. Поняття, соціально-психологічна характеристика соціальних груп.  

3. Соціально-психологічні особливості діяльності юриста.  

4. Професійна деформація та шляхи її подолання. Психологічні аспекти підвищен-

ня ефективності праці юристів. 

Література до теми:[1, 5, 7, 12, 17, 36, 46, 59, 63] 

Основні терміни та поняття: 

Соціально-психологічні явища, спілкування, комунікація, соціалізація, конформізм, 

потреби, мотиви, стимул, професійна деформація, соціальні групи, групова динамі-

ка, лідерство та керівництво. 
 
 

Модуль 2. Складові юридичної психології 

ТЕМА 4. Основні проблеми правової психології   

ПЛАН 

1. Психологія правової соціалізації особистості. 

2. Психологічні умови ефективності правових норм. 

3. Асоціальні стереотипи поведінки. 

4. Психологічні аспекти ефективної правотворчості. 

Література до теми: [11-13, 14, 21, 28, 63] 

Основні терміни та поняття: 

Правова психологія, правова соціалізація, право, норми права, асоціальна поведінка, 

правотворчість. 
 

ТЕМА 5. Кримінальна психологія. Психологія особи злочинця 

ПЛАН 

1. Поняття особистості злочинця. 

2. Соціально-психологічні підходи до проблеми вивчення особистості злочинця та 

злочинної поведінки. 

3. Психологічна структура особистості злочинця. 

4. Психологічні особливості неповнолітніх правопорушників. 



Література до теми:[12, 20, 26, 33, 54] 

Основні терміни та поняття: 

Аномія, делінквентність, особистість злочинця, злочинна поведінка, соціальний ім-

притінг. 
 

ТЕМА 6. Психологічні основи попереднього розслідування 

ПЛАН 

1. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності. 

2. Психологічна характеристика інформаційно-пошукових слідчих дій. 

3. Психологічна характеристика інформаційно-комунікативних слідчих дій. 

Література до теми: [1, 5, 12, 15, 17, 45, 47] 

Основні терміни та поняття: 

Слідчий, слідчі дії, огляд місця події,кримінальне судочинство,інформаційно-

пошукові слідчі дії,інформаційно-комунікативні слідчі дії, обшук, відтворення об-

становки, ситуація злочину, слідча ситуація. 
 

ТЕМА 7. Психологія судового процесу 

ПЛАН 

1. Психологічні особливості судового процесу. 

2. Психологія судді. 

3. Психологія судових дій. 

Література до теми: [2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 21-38] 

Основні терміни та поняття: 

Судовий процес, суддя, суд, судові дії,судові дебати, підсудні, свідки, експерти. 

 

ТЕМА 8. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 

ПЛАН 

1. Загальна характеристика судово-психологiчної експертизи. 

2. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертизи. 

3. Організаційно-правові засади проведення судово-психологiчної експертизи. 

 



Література до теми:[11, 14, 28, 58,60,55] 

Основні терміни та поняття: 

Психологічна консультація, судово-психологічна експертиза(СПЕ), потерпілий, екс-

перт. 

ТЕМА 9. Пенітенціарна психологія  

ПЛАН 

1. Завдання пенітенціарної психології. 

2. Психологічна характеристика особистості засуджених та їх адаптаційних можли-

востей. 

3. Психологічні особливості мікросередовища засуджених. 

Література до теми: [1, 5, 12, 13, 17, 45, 48, 60, 63] 

Основні терміни та поняття: 

Пенітенціарна психологія, засуджений, особа, що відбуває покарання, судимість, мі-

кросередовище засуджених. 

 

6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

МОДУЛЬ 1.  Основи юридичної психології. 

ТЕМА 1. Предмет, система методи та історичний розвиток юридичної  

психології 

Реферати: 

1. Зв'язок сучасної юридичної психології з галузями права. 

2. Особливості сучасного стану зарубіжної юридичної психології. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Характеристика об’єкта, предмета, методології юридичної психології. 

2. Структура сучасної юридичної психології, її завдання та місце в системі інших 

наук. 

3. Особливості періодизації розвитку юридичної психології як науки та практики. 

4. Розвиток  сучасної юридичної психології в Україні. 

 



Практичне завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.  

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 

 

Тестові завдання 

1. Зазначте,  яке  з  наведених  визначень   найточніше розкриває предмет юри-

дичної психології: 

а) науково-практична дисципліна, що вивчає психологічні закономірності в системі 

"людини - право", виробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності 

цієї системи; 

б) наука, яка розробляє рекомендації щодо практичної діяльності юристів; 

в) наука, яка допомагає розв'язувати юридичні конфлікти. 

2. Об'єкт юридичної психології - це: 

а) людина, групи людей як носії психіки в контексті права; 

б) психічні особливості юристів; 

в) психологічний зміст юридичних конфліктів; 

г) психологія учасників судового процесу. 

3. Завданням юридичної психології є: 

а) розкриття психолого-юридичної сутності основних категорій права;  

б)сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх діяльності; 

в)розкриття правової сутності психології конфлікту. 

4. Зазначте, що з наведеного не є основним структурним компонентом юридич-

ної психології: 

а) кримінальна психологія; 

б) судова психологія; 

в)пенітенціарна психологія;  

г) психологія усного виступу. 

5. Зазначте послідовність виникнення галузей психолого-юридичних знань: 

а) кримінальна психологія - судова психологія - юридична психологія; 



б) психологія злочинця - правова психологія - психологія потерпілого; 

в) психологія потерпілого - пенітенціарна психологія - психологія злочинця. 

6. Зазначте, що з наведеного не с завданням юридичної психології: 

а) розкриття правової сутності психології конфлікту; 

б)сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх діяльності; 

в)розкриття психологічних особливостей суб'єктів правопорушень; 

г) розкриття психолого-юридичної сутності основних категорій права. 

7. Засновником психологічної школи права є: 

а)В. Бехтєрєв; 

б) В. Вундт; 

в) Л. Петражицький; 

г) В. Кривуша; 

д) О. Макаренко. 

8. Зазначте    послідовність     виникнення    галузей    психолого-юридичних 

знань: 

а) судова психологія - психологія потерпілого - пенітенціарна психологія; 

б)кримінальна психологія - судова психологія - юридична психологія; 

в) пенітенціарна психологія - психологія злочинця - психологія потерпілого. 

9. Пенітенціарна психологія - це: 

а)психологія злочинця; 

б) психологія правопорушника; 

в)психологія засудженого; 

г) психологія ресоціалізації та покаяння злочинця. 

10. Кримінальна психологія - це: 

а)психологія виконання покарання: 

б) психологія слідчої діяльності; 

в) психологія діяльності кримінальної міліції; 

г) психологія  злочинної поведінки,   особистості   злочинця  та злочинних груп. 

11. Зазначте, хто з вітчизняних психологів вперше сформулював принцип робо-

ти викривача брехні (лай-детектора): 



а)К. Платонов; 

б) О. Леонтьєв; 

в) А. Лурія; 

г) С. Рубінштейн; 

д) О. Сєвєров. 

12. Судова психологія - це: 

а)психологія суддів; 

б) психологія учасників судового процесу;  

в) психологія досудового слідства;  

г) психологія розкриття злочинів та судового процесу. 

13. Зазначте, в яких містах України були вперше організовані кабінети злочинця 

та злочинності: 

а) в Одесі: 

б)Львові; 

в) Харкові; 

г)Києві; 

д) Дніпропетровську. 

14. Об'єктом юридичної психології є: 

а)психологія судового процесу; 

б) психологічні риси юристів; 

в) психологічний зміст юридичних конфліктів; 

г)людина, групи людей як носії психіки в контексті права. 

15. Юридична психологія досліджує психологічні основи: 

а) правослухняної поведінки; 

б)злочинної поведінки; 

в) правоохоронної діяльності;  

г) ресоціалізації злочинців; 

д) гендерної поведінки. 

16. Зазначте, в якому навчальному закладі на початку XIX ст. викладався курс 

"Кримінальна психологія": 



а) Санкт-Петербурзький університет;  

б) Московський університет; 

в) Київський університет. 
 
 
 
 

ТЕМА 2. Загально-психологічні основи юридичної психології 

Реферати: 

1. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 

2. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами 

проти особи, скоєнням самогубств. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Пізнавальні психічні процеси та урахування їх закономірностей юристом у про-

фесійній діяльності. 

2. Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності. та їх психолого-

правова оцінка.  

3. Поняття особистості в психології та правовій науці. 

Практичне завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.  

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 

 

Тестові завдання 

1. Допишіть визначення та вставте пропущені поняття. 

1.1. Психологія як наука характеризується: … 

1.2. У науковій психології психіка розуміється як: … 

1.3. Психіка виконує таки функції: … 

1.4. Психічне відображення характеризується: … 

1.5. Психічні процеси - … 

1.6. Психічні властивості - … 



1.7. Особистість - … 

1.8. Діяльність - … 

1.9. До психологічних ознак особистості відносять: … 

1.10. Підструктурами особистості за К.К.Платоновим є: … 

1.11. Спрямованість особистості це - … 

1.12. Діяльність це - … 

1.13. Структура діяльності включає в себе: … 

1.14. Свідомість це - … 

1.15. Потреби це - … 

1.16. Потреби бувають: … 

1.17. Мотиви це - … 

2. Заперечте або дайте підтвердження нижчезазначеним умовиводам 

1.1. Основними методами вивчення психічних явищ є метод бесіди, опитування, 

тести, анкети, аналіз продуктів діяльності, соціометрія, біографічний метод. 

1.2. До властивостей особистості відносять: спрямованість, темперамент, характер, 

здібності. 

1.3. Фізіологічною основою психічної діяльності є вища нервова діяльність, а саме: 

процеси збудження та гальмування, безумовні та умовні рефлекси, перша та друга 

сигнальні системи. 

1.4. До складу пізнавальних процесів входять емоції, почуття та воля. 

1.5. Властивостями уваги є: стійкість, об’єм, переключення, концентрація, розподі-

лення. 

1.6. Мислення характеризується: якістю, силою, тривалістю. 

1.7. Пам'ять буває: короткочасною, оперативною, довготривалою, руховою, емоцій-

ною, наочно-образною, словесно-логічною. 

1.8. Мотив – це спонукання до діяльності, яке пов’язане із задоволенням певної пот-

реби. 

3. До якого поняття відносяться наведені нижче властивості, процеси? 

1.1 Предметність, осмисленість, цілісність, активність, константність, вибірковість, 

аперцепція - … 



1.2 Ставлення до своєї діяльності, до інших людей, до себе, до світу - … 

1.3 Холерик, флегматик, сангвінік, меланхолік -… 

1.4 Аналіз, синтез, порівняння, абстракція, конкретизація, класифікація, системати-

зація - … 

1.5 Моральні, інтелектуальні, естетичні - … 

1.6 Афект, фрустрація, стрес - … 

1.7 Цілеспрямованість, ініціативність, дисциплінованість, самовладання, витримка, 

самостійність - … 
 

 
ТЕМА 3.Соціально-психологічні основи юридичної психології 

Реферати: 

1. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста. 

2. Професійна деформація юриста та шляхи її. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Правова соціалізація та правослухняна поведінка. 

2. Соціально-психологічна характеристика юридичної діяльності. 

3. Соціально-психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів. 

 

Практичне завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.  

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 

Тестові завдання 

1. Допишіть визначення та вставте пропущені поняття. 

1.1 Спілкування це - … 

1.2 Елементами структури спілкування є: … 

1.3 Група – це … 

1.4 Групова структура – це … 

1.5 Види групових структур: … 



1.6 Місце, яке займає людина в ієрархії відносин при виконання певної ролі … 

1.7 Вони класифікуються за розмірами, за рівнем організованості, за спрямованіс-

тю діяльності, за згуртованістю, за мірою впливу на особистість … 

1.8 Цінісно-орієнтаційна єдність – це … 

1.9 Колектив – це мала соціальна група, яка … 

1.10 Конфлікт – це… 

1.11 До структурних елементів конфлікту відносять … 

1.12 Основними етапами динаміки конфлікту є: … 

1.13 Лідер – це … 

1.14 До процесів внутрішньо групової інтеграції відносять:… 

1.15 До процесів внутрішньо групової диференціації відносять: … 

2. Заперечте або дайте підтвердження нижчезазначеним умовиводам 

2.1. Соціальна позиція – це ставлення людини до своїх ролей та статусів. 

2.2. Спілкування виконує три функції: анонімну, функціонально-рольову та нефор-

мальну. 

2.3.Образи конфліктної ситуації – це суб’єктивна характеристика конфлікту. 

2.4. Основні функції конфлікту: конструктивна, деструктивна, діагностична. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮДО МОДУЛЯ 1 

 

1. Предмет юридичної психології. 

2. Завдання юридичної психології. 

3. Структура юридичної психології. 

4. Принципи юридичної психології. 

5. Методи юридичної психології. 

6. Використання досягнень юридичної психології у галузях соціальної та юридич-

ної практики. 

7. Зародження юридичної психології. 

8. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології. 

9. Формування психологічної школи права поч. ХХ ст. (Л. Петражицький). 

10. Сучасний стан та проблеми вітчизняної юридичної психології.  



11. Поняття особистості в психології та правовій науці. 

12. Пізнавальні психічні процеси та урахування їх закономірностей юристом у про-

фесійній діяльності. 

13. Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності. та їх психолого-

правова оцінка. 

14. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 

15. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами 

проти особи, скоєнням самогубств. 

16.  Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому.  

17. Психологічна характеристика праці юриста. 

18. Психологічні особливості пізнавальної  діяльності юриста. 

19. Особливості комунікативних дій у діяльності юриста. 

20. Психологічні особливості прийняття рішень у галузях юридичної діяльності. 

21. Психологічні особливості вирішення юристом організаційно-управлінських пи-

тань. 

22. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста. 

23. Професійна деформація юриста та шляхи її подолання. 

24. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів. 
 

 

Модуль 2. Складові юридичної психології 

ТЕМА 4. Основні проблеми правової психології 

 

Реферати: 

1. Особливості правової психології в діяльності юристів. 

2. Особистість в рамках правової психології. 

 

Практичне завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.   

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 



4. Складіть тести за тематикою «Правова психологія». 
 
 

ТЕМА 5. Кримінальна психологія. Психологія особи злочинця 

Реферати: 

1. Психологічні особливості злочинності  неповнолітніх. 

2. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Предмет та завдання кримінальної психології, її місце в системі психології та 

права. 

2. Кримінально-психологічна характеристика злочинності. 

3. Психологічний механізм злочину. 

4. Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження. 

5. Психологія потерпілого. 

6. Психологія організованих злочинних формувань (груп). 

 

Практичне завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.  

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 

 

Тестові завдання 

Оберіть правильну відповідь: 

1. Зазначте, хто започаткував соціологічний підхід в аналізі злочинної поведін-

ки: 

а) В. Ковалець. В. Любченко, О. Сєвєров; 

б) Г. Ебінгауз, Г. Рібо, А. Біне; 

в) Г. Тард, Е. Дюркгейм, М. Вебер. 

2. Зазначте послідовність суттєвих компонентів причинного комплексу зло-

чинності: 

а)суспільні чинники; 



б) незадоволення потреб людей у сфері споживання; 

в) патологія біологічних потреб. 

3. До психологічних особливостей злочинця належать: 

а)відсутність співчуття;  

б) схильність до наркоманії; 

в) домінування нервових процесів гальмування над процесами збудження;  

г) занижене відчуття болю. 

4. Складовою психологічного аналізу особистості злочинця є: 

а) ступінь соціальної дезадаптації;  

б) конкретні індивідуально-психологічні особливості;  

в) антропометричні показники. 

5. Зазначте чинники, що зумовлюють формування у правопорушників відчуття 

особистої безпеки: 

а) низький рівень емпатійності;  

б) безкарність раніше скоєних правопорушень; 

в)відсутність співпереживань. 

6.Соціально-психологічний підхід в аналізі злочинної поведінки започаткували: 

а)О. Хагінс, Г. Фінер; 

б) О. Морозов. Т. Курій; 

в)Р. Мертон, Ж. Старленд, Д. Мате. 

7. До типу злочинців з дефектами психічної саморегуляції належать особи, які 

скоїли злочин унаслідок: 

а)злочинної халатності; 

б) надмірної самовпевненості; 

в) сильного душевного хвилювання;  

г) підвищеної ситуативної адаптації;  

д) потреби в самозахисті. 

8. Посилення психічного напруження після здійсненого злочину зумовлено: 

а) почуттям безкарності;   

б) страхом перед покаранням;  



в) особливостями сприйняття злочинцем результату злочину. 

9. Кримінальна психологія - це: 

а)психологія виконання покарання: 

б) психологія слідчої діяльності; 

в) психологія діяльності кримінальної міліції; 

г) психологія  злочинної поведінки,   особистості   злочинця  та злочинних груп. 

10. Основними типами особистості злочинця за змістом ціннісно-

оріентаційної спрямованості є: 

а) корисливий; 

б) корисливо-насильницький; 

в)асоціальний; 

г) насильницький. 

11. Розташуйте послідовно елементи психологічної структури злочинного діян-

ня: 

а) формування мети; 

б) мотивація; 

в) прийняття рішення; 

г) отримання винагороди. 

12. Розташуйте послідовно суттєві компоненти причинного комплексу злочин-

ності: 

а) суспільні чинники; 

б) незадоволення потреб людей у сфері споживання; 

в) патологія біологічних потреб. 

13. До особливостей мотивів злочинної поведінки належать: 

а) антисоціальність; 

б)домінування спонукань обов'язку над спонуканнями-потягами; 

в) переважання матеріальних і вітальних спонукань. 

14. Психологічною особливістю злочинних груп неповнолітніх є те, що такі гру-

пи формуються: 

а) переважно стихійно;  



б) одразу як злочинні; 

в) у групах первісного спілкування внаслідок зростання антисуспільноі спрямовано-

сті. 

15. Психологічними особливостями злочинних груп, що складаються з раніше 

засуджених осіб, є: 

а) знання членами груп методів і прийомів оперативно-розшукової та слідчої діяль-

ності;  

б) наявність жорстких норм, заснованих на насильстві; 

в)стихійність формування груп; 

г) формування груп з орієнтацією на скоєння злочинів. 

16. Психологічними особливостями злочинних груп корисливої спрямованості є: 

а)створюються досвідченими організаторами;  

б)оптимальна чисельність їх пов'язана із функціональним розподілом злочинної дія-

льності; 

в)мають переважно емоційний характер стосунків. 

17. Психологічними особливостями злочинних груп насильницької спрямованос-

ті є  такі: 

а) наявність жорстких групових норм, заснованих на культі насильства;  

б) низькі показники рівня навіюваності; 

в) наявність специфічної атрибутики (символіка, сленг, традиції тощо). 
 

 
 

ТЕМА 6. Психологічні основи попереднього розслідування 

Реферати: 

1. Психологія судових дебатів. 

2.Порівняльний аналіз діяльності судді при розгляді кримінальних та цивільних 

справ. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Психологічна структура судової діяльності.  



2. Психолого-правова характеристика процесу пізнання, встановлення істини у су-

довому засіданні. 

3. Психологічні особливості прийняття рішення судом. Психологія взаємодії людей 

у сфері цивільно-правової регуляції.  

4. Психологічні аспекти цивільного процесу.  

5. Психологія міжособистісної взаємодії у цивільному процесі. 

6. Психологія судової промови у цивільному судочинстві.  

7. Психологічні особливості діяльності господарського суду.  

 

Практичне завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.  

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 

 

Тестові завдання 

1. Зазначте психологічні компоненти спілкування прокурора і захисника у суді: 

а) ситуативно-діловий;  

б) статусно-рольовий; 

в) пафосно-емоційний;  

г) пізнавально-оцінний; 

д) міжособистісний. 

2.  До елементів психотехніки переконання належать: 

а) домінування невербальної комунікації; 

б) обґрунтована повнота висловлювань; 

в)апеляція до логіки, розуму, досвіду. 

3.  До характерних помилок у свідченнях потерпілого належать: 

а) узагальненість щодо дій злочинців; 

б) виправдовування дій злочинців; 

в) наділення описуваних подій надуманими ознаками; 

г) перебільшення уявлення про окремі моменти пережитої події. 



4. Оборонною тактикою захисту звинуваченого є: 

а) фіксування помилок у роботі слідчого; 

б) прийняття версій слідства в цілому;  

в) формування системи пропозицій, що руйнують пропозиції слідства. 

5. До психологічних правил спростування інформації належать: 

а) часткова згода; 

б) використання протиріч опонентів; 

в) залякування опонентів. 

6.  Причинами міжособистісних конфліктів у судовій ситуації є: 

а) незбалансована рольова взаємодія; 

б) егоїстичні орієнтації однієї зі сторін, необґрунтоване прагнення бути лідером в 

усіх справах; 

в) неврівноваженість характеру, причепливість; 

г) переконаність у несправедливості суду. 

7.  До закономірностей пам'яті свідка належать: 

а) краще запам'ятовування незакінченої, перерваної дії; 

б) найбільша інтенсивність процесу забування через тиждень після події; 

в) найкраще збереження в пам'яті початку або кінця якогось процесу чи дії. 

8. Зазначте ситуацію, щодо якої суд, проявляючи свої владні повноваження, не 

визначає стратегію своєї поведінки: 

а) небажана поведінка сторін; 

б) безконфліктна, конструктивна взаємодія сторін: 

в) гостроконфліктна взаємодія сторін: 

г) уявний  конфлікт  (виникає  через  недостатність  інформації, помилкові уявлен-

ня);  

д) удаваний конфлікт  (імітація конфлікту  заради досягнення прихованих цілей). 

9.  Елементами психотехніки судової промови є: 

а) пріоритетність мети;  

б) багатослівність;   

в) доказовість. 



10. Серед психологічних якостей адвоката насамперед слід виокремити такі: 

а)уміння вислуховувати людей; 

б)уміння ставити уточнюючі і конкретизуючи запитання; 

в) толерантність; 

г) надійність; 

д) емоційну стійкість. 

11.  Основними мотивами неправдивих показань свідка є: 

а)особиста зацікавленість;  

б) страх помсти співучасників: 

в) родинні обов'язки; 

г) громадянський обов'язок. 

12. Основними напрямками діяльності прокурора є: 

а) соціальна; 

б)комунікативна;  

в) організаційна;  

г) лінгвістична;  

д)конструктивна. 

13. Під час проведення допиту неповнолітніх слід враховувати такі їхні вікові 

особливості: 

а)схильність до навіювання;  

б) вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки  явищ і подій;  

в) схильність до фантазування. 

14. Основними психологічними передумовами успішності проведення переговорів 

при вирішенні суперечки в господарському суді є: 

а) єдність і узгодженість цілей сторін; 

б) упевненість сторін у правильності вирішення суперечки;  

в) створення обстановки порозуміння;  

г) створення ситуації фрустрації. 

15. Основним психологічним засобом впливу на підсудного є: 

а) використання позитивних рис особистості підсудного; 



б) переконання підсудного в  об'єктивності та справедливості суду; 

в) забезпечення свободи моральних переконань. 

16. Психологічною умовою ефективності судового допиту є: 

а) загроза застосування жорстких санкцій; 

б) встановлення психологічного контакту між судом і підсудним; 

в) переконання підсудного в об'єктивності та справедливості суду. 

17. Деформація відтворюваної свідком інформації виявляється: 

а)у перекрученні смислового змісту; 

б) емоційній забарвленості; 

в) ілюзорній деталізації відомостей; 

г) роз'єднанні пов'язаних елементів; 

д) зміщенні окремих сторін події. 
 

 
 

ТЕМА 7.  Психологія судового процесу 

Реферати: 

1. Психологія судових дебатів. 

2.Порівняльний аналіз діяльності судді при розгляді кримінальних та цивільних 

справ. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Психологічна структура судової діяльності.  

2. Психолого-правова характеристика процесу пізнання, встановлення істини у су-

довому засіданні. 

3. Психологічні особливості прийняття рішення судом. Психологія взаємодії людей 

у сфері цивільно-правової регуляції.  

4. Психологічні аспекти цивільного процесу.  

5. Психологія міжособистісної взаємодії у цивільному процесі. 

6. Психологія судової промови у цивільному судочинстві.  

7. Психологічні особливості діяльності господарського суду.  

 



Практичні завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.  

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 

 

Тестові завдання 

1. Зазначте психологічні компоненти спілкування прокурора і захисника у суді: 

а) ситуативно-діловий;  

б) статусно-рольовий; 

в) пафосно-емоційний;  

г) пізнавально-оцінний; 

д) міжособистісний. 

2. До елементів психотехніки переконання належать: 

а) домінування невербальної комунікації; 

б) обґрунтована повнота висловлювань; 

в)апеляція до логіки, розуму, досвіду. 

3.  До характерних помилок у свідченнях потерпілого належать: 

а) узагальненість щодо дій злочинців; 

б) виправдовування дій злочинців; 

в) наділення описуваних подій надуманими ознаками; 

г) перебільшення уявлення про окремі моменти пережитої події. 

4. Оборонною тактикою захисту звинуваченого є: 

а) фіксування помилок у роботі слідчого; 

б) прийняття версій слідства в цілому;  

в) формування системи пропозицій, що руйнують пропозиції слідства. 

5. До психологічних правил спростування інформації належать: 

а)часткова згода; 

б) використання протиріч опонентів; 

в)залякування опонентів. 

6.  Причинами міжособистісних конфліктів у судовій ситуації є: 



а) незбалансована рольова взаємодія; 

б)егоїстичні орієнтації однієї зі сторін, необґрунтоване прагнення бути лідером в 

усіх справах; 

в)неврівноваженість характеру, причепливість; 

г) переконаність у несправедливості суду. 

7.  До закономірностей пам'яті свідка належать: 

а)краще запам'ятовування незакінченої, перерваної дії; 

б) найбільша інтенсивність процесу забування через тиждень після події; 

в) найкраще збереження в пам'яті початку або кінця якогось процесу чи дії. 

8. Зазначте ситуацію, щодо якої суд, проявляючи свої владні повноваження, не 

визначає стратегію своєї поведінки: 

а)небажана поведінка сторін; 

б) безконфліктна, конструктивна взаємодія сторін: 

в) гостроконфліктна взаємодія сторін: 

г) уявний  конфлікт  (виникає  через  недостатність  інформації, помилкові уявлен-

ня);  

д) удаваний конфлікт  (імітація конфлікту  заради досягнення прихованих цілей). 

9. Елементами психотехніки судової промови є: 

а) пріоритетність мети;  

б) багатослівність;  

в) доказовість. 

10. Серед психологічних якостей адвоката насамперед слід виокремити такі: 

а)уміння вислуховувати людей; 

б)уміння ставити уточнюючі і конкретизуючи запитання; 

в) толерантність; 

г) надійність; 

д) емоційну стійкість. 

11.  Основними мотивами неправдивих показань свідка є: 

а)особиста зацікавленість;  

б) страх помсти співучасників: 



в)родинні обов'язки; 

г) громадянський обов'язок. 

12.Основними напрямками діяльності прокурора є: 

а)соціальна; 

б)комунікативна;  

в) організаційна;  

г) лінгвістична;  

д)конструктивна. 

13. Під час проведення допиту неповнолітніх слід враховувати такі їхні вікові 

особливості: 

а)схильність до навіювання;  

б) вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки  явищ і подій;  

в) схильність до фантазування. 

14. Основними психологічними передумовами успішності проведення переговорів 

при вирішенні суперечки в господарському суді є: 

а)єдність і узгодженість цілей сторін; 

б) упевненість сторін у правильності вирішення суперечки;  

в) створення обстановки порозуміння;  

г) створення ситуації фрустрації. 

15. Основним психологічним засобом впливу на підсудного є: 

а)використання позитивних рис особистості підсудного; 

б) переконання підсудного в  об'єктивності та справедливості суду; 

в) забезпечення свободи моральних переконань. 

16. Психологічною умовою ефективності судового допиту є: 

а)загроза застосування жорстких санкцій; 

б) встановлення психологічного контакту між судом і підсудним; 

в) переконання підсудного в об'єктивності та справедливості суду. 

17. Деформація відтворюваної свідком інформації виявляється: 

а)у перекрученні смислового змісту; 

б)емоційній забарвленості; 



в) ілюзорній деталізації відомостей; 

г) роз'єднанні пов'язаних елементів; 

д) зміщенні окремих сторін події. 
 
 
 

ТЕМА 8. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 

Реферати: 

1. Психолог як експерт і консультант при вирішенні юридичних питань. 

2. Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Використання психолога у якості консультанта на попередньому слідстві. 

2. Залучення психолога у якості спеціаліста при проведенні слідчих дій. 

3. Загальний предмет та види судово-психологічної експертизи (СПЕ).  

4. Методика проведення СПЕ.  

 

Практичне завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.  

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 

 

Тестові завдання 

1. Експерт-психолог повинен залучатись до участі у кримінальному процесі, ко-

ли спостерігаються: 

а) різка відмінність поведінки підозрюваного від характерної для відповідної вікової 

і статевої групи;  

б) невідповідність поведінки цілям і мотивам вчиненого;  

в) незвичність поведінки суб'єкта у момент вчинення злочину; 

г)прояви психічної патології. 

2. Правовою підставою для призначення судово-психологічної експертизи є: 



а)санкція прокурора; 

б) постанова слідчого; 

в) рішення суду; 

г) прохання потерпілого; 

д) протиріччя у показаннях свідків. 

3. Обставиною, за якої повинна призначатись судово-психологічна експертиза у 

кримінальному процесі, є: 

а) наявність особливостей, що засвідчують крайню неврівноваженість, емоційність 

або агресивність;  

б) наявність психічних патологій;  

в)відставання рівня психічного розвитку від вікової норми. 

4. В основу дії детектора брехні покладено: 

а)закон Фехнера; 

б) закон Бугера-Вебера; 

в)моторну методику діагностики афективних слідів; 

г) закон Шуберта-Мендельсона. 

5. Загальним предметом соціально-психологічної експертизи є: 

а)наявність або відсутність у момент виникнення злочину афекту у обвинуваченого; 

б) особливості психіки людей, дослідження яких має значення для встановлення іс-

тини у кримінальних справах;  

в) особливості патології психіки людей, дослідження яких має значення для встано-

влення істини у кримінальних справах. 

6. Зазначте, хто з вітчизняних учених і в якому році вперше видав книгу по судо-

во-психологічній експертизі: 

а) А. Коні у 1922р.;  

б) А. Брусиловський у 1939 р.; 

в) А. Лурія у 1928 р. 

7. Завданнями психологічної експертизи є: 

а)вивчення психічних проявів, які виходять за межі норм;  

б) встановлення виду психічної патології; 



в) встановлення ознак вкрай підвищеного емоційного перенапруження, що виникає 

раптово і проявляється у злочинній дії. 

8. До компетенції судово-психологічної експертизи у справах про адміністрати-

вні правопорушення належить: 

а) встановлення фізіологічного афекту або іншого особливого емоційного стану су-

б'єкта в момент вчинення адміністративного правопорушення; 

б) визначення психологічної можливості свідка і потерпілого правильно сприймати 

обставини вчиненого правопорушення і відтворювати їх за вимогою посадової осо-

би або компетентного органу; 

в) визначення виду психічної патології в осіб, причетних до адміністративного пра-

вопорушення; 

г) встановлення особистісних якостей правопорушника, що виявилися у вчиненому 

правопорушенні. 

9. До компетенції судово-психологічної експертизи в цивільному процесі нале-

жить: 

а)установлення психологічної сумісності дітей і одного або двох батьків, усиновите-

лів, опікунів, визначення можливості дорослих забезпечувати виховання дітей; 

б) визначення психологічних особливостей правопорушень, передбачених цивіль-

ним законодавством; 

в) визначення психологічних особливостей правопорушень, передбачених криміна-

льним законодавством. 

10. Призначенням судово-психологічної експертизи є : 

а) вивчення правдивості показань свідка на суді;  

б) вивчення суттєвих для кримінальної справи особливостей психічної діяльності 

потерпілих, свідків, обвинувачених;  

в) дослідження причин розумової відсталості свідка. 

11.Типовими завданням судово-психологічної експертизи емоційних станів є ви-

явлення: 

а) соматичного стану підслідної особи напередодні злочину;  

б) особливостей особистих стосунків підслідного з жертвою;  



в) біографічних особливостей особи свідка. 

12. Зазначте обставини, за яких доцільно призначати судово-психологічну екс-

пертизу: 

а) необхідність одержати думку незацікавленого спеціаліста про сутність суперечки, 

її    предмет та ін.; 

б)необхідність дотримуватися норм закону або підзаконного акта; 

в) наявність ознак психічної патології в діях особи. 

13. Окремим  предметом   судово-психологічної  експертизи  може бути: 

а) наявність або відсутність в обвинувачених у момент учинення злочину афекту; 

б)наявність або відсутність психічної патології; 

в) принципова здатність свідків, підозрюваних і потерпілих правильно сприймати 

важливі для кримінальної справи обставини; 

г) можливість виникнення психічних переживань, які перешкоджають нормальному 

виконанню професійних функцій. 

14. Судово-психологічна експертиза може встановити: 

а) психологічні особливості особи, що проявилися у зв'язку з вчиненим злочином; 

б) педагогічні, медичні і правові особливості злочинів і злочинців; 

в) психологічні аспекти злочину (ставлення особи до вчиненого, мотиви, цілі, пот-

реби, рівень домагань). 

15. До видів судово-психологічних експертиз належать такі: 

а) емоційних станів; 

б) психолого-лінгвістична; 

в) соціально-пенхологічних особливостей злочинної групи; 

г)графологічна. 

16.Судово-психологічна експертиза може призначатися: 

а) після затримання підозрюваної особи;  

б) після порушення кримінальної справи;  

в) у разі протиріч у показаннях свідків. 

17.Зазначте  типові  запитання  судово-психологічної експертизи емоційних 

станів: 



а) чи усвідомлював свідок наслідки своїх дій? 

б) які особливості особистих відносин підслідної особи і жертви? 

в) в якому психологічному стані знаходилася підслідна особа у момент вчинення 

злочину? 

г) чи знаходилася підслідна особа у стані афекту або в іншому емоційному стані, 

який суттєво вплинув на її поведінку? 

18. Висновок судово-психологічної експертизи може вважатись науково обґрун-

тованим за такої умови: 

а) висновок обґрунтовано відповідно до соціально-політичних знань; 

б) наукові положення і дані, на яких базується експертиза, не викликають сумнівів; 

в) висновки базуються на усереднених даних. 

19. Приводами для обов'язкового призначення соціально-психологічної експерти-

зи є: 

а)статеві злочини; 

б)встановлення в особи схильності до самогубства; 

в) сумніви щодо здатності особи правильно сприймати важливі для слідства обста-

вини і давати щодо них правдиві свідчення; 

г) ознаки у особи вкрай підвищеного емоційного перенапруження, що виникає рап-

тово і проявилося у злочинній дії. 

20. До компетенції судово-психологічної експертизи слід віднести встановлен-

ня: 

а) наявності або відсутності у суб'єкта в момент вчинення протиправних дій фізіоло-

гічного афекту або інших емоційних станів, здатних суттєво вплинути на його пове-

дінку; 

б)здатності потерпілих правильно сприймати характер і значення дій злочинця; 

в)можливості виникнення психічних станів, що перешкоджають нормальному здій-

сненню професійних функцій; 

г)наявності психічних паталогій у злочинців. 
 
 

 



ТЕМА 9. Пенітенціарна психологія 

Реферати: 

1. Історичний розвиток пенітенціарних служб в світі. 

2. Особливості пенітенціарної системи в Україні. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Предмет та завдання пенітенціарної психології.   

2. Психологія особистості засудженого. 

3. Соціально-психологічна характеристика груп засуджених. 

4.  Психологічні проблеми соціальної реадаптації звільненого.  

 

Практичне завдання: 

1. Опрацюйте основну  літературу з навчальної теми.  

2. Складіть плани-конспекти підготовки до семінарських занять. 

3. Ознайомтеся з додатковою літературою з навчальних тем. 

 

Тестові завдання 

1. Пенітенціарна психологія - це: 

а) психологія злочинця; 

б) психологія правопорушника; 

в)психологія засудженого; 

г) психологія ресоціалізації та покаяння злочинця. 

2. Основними  напрямками ресоціалізації  особистості  засудженого є: 

а)розробка   індивідуальної  програми   психолого-педагогічної корекції особистості;  

б) здійснення заходів психотерапії та психокорекції; 

в) застосування у чітко визначених випадках заходів безпеки; 

г) розширення порушених соціальних зв'язків особистості. 

3. До психологічного змісту соціальної адаптації особистості засудженого на-

лежать: 

а) дефекти соціальної адаптації особистості;  



б) ступінь екстравертованості або інтравертованості особистості;  

в) рівень порушень правосвідомості особистості. 

4.  До методів вивчення особистості засудженого належать: 

а) спостереження; 

б) контент-аналіз; 

в) діагностуюча бесіда;  

г) вивчення матеріалів. 

5.  До основних понять пенітенціарної психологи належить: 

а)покарання; 

б) режим; 

в) каяття. 

6. Розташуйте послідовно суттєві компоненти причинного комплексу злочин-

ності: 

а) суспільні чинники; 

б) незадоволення потреб людей у сфері споживання; 

в) патологія біологічних потреб. 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮДО  МОДУЛЯ 2 

 

1. Предмет та завдання кримінальної психології. 

2. Психологія злочинного діяння.  

3. Індивідуально-психологічні причини злочинної поведінки. 

4. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки. 

5. Психологічна структура злочинного діяння. 

6. Психологічні наслідки здійсненого злочину. 

7. Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження. 

8. Соціально-психологічна типологія злочинця. 

9. Психологія потерпілого. 

10. Психологія організованих злочинних формувань (груп). 

11. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. 



12. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 

13. Психологія допиту потерпілого. 

14. Психологія допиту підозрюваного. 

15. Психологія допиту звинуваченого. 

16. Психологія допиту свідків. 

17. Психологічні особливості допиту неповнолітніх. 

18. Психологія огляду місця події. 

19. Психологія обшуку. 

20. Психологія виїмки. 

21. Психологія слідчого експерименту. 

22. Психологія відтворення обстановки. 

23. Психологія відтворення обставин події. 

24. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. 

25. Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх. 

26. Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку. 

27. Психологічні ознаки неправдивих показань при допиті. 

28. Використання психолога у якості консультанта на попередньому слідстві. 

29. Залучення психолога у якості спеціаліста при проведенні слідчих дій. 

30. Проблема правомірного психологічного впливу під час розслідування злочинів. 

31. Компетенція та завдання СПЕ. 

32. Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). 

33. Окремі предмети СПЕ. 

34. Приводи для обов’язкового призначення СПЕ.  

35. Приводи факультативного призначення СПЕ. 

36. Види судово-психологічних експертиз. 

37. СПЕ емоційних станів. 

38. СПЕ потерпілих у справах про сексуальні злочини. 

39. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної групи. 

40. СПЕ визначення здатності неповнолітнього правопорушника розуміти значення 

вчинюваних дій. 



41. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза. 

42. Підготовка та призначення СПЕ при попередньому слідстві. 

43. Підготовка та призначення СПЕ у судовому засіданні при розгляді кримінальних 

справ.  

44. Підготовка та призначення СПЕ при вирішенні цивільно-правових спорів. 

45. Методика проведення СПЕ. 

46. Етапи проведення та оформлення результатів СПЕ. 

47. Психологічна структура судової діяльності. 

48. Психологічна характеристика учасників судового процесу. 

49. Психологічні особливості подання свідчень у суді. 

50. Формування переконання й винесення вироку судом. 

51. Психологія судових дебатів. 

52. Психологія винесення вироку. 

53. Предмет та завдання пенітенціарної психології. 

54. Психологія особистості засудженого. 

55. Психолого-правова характеристика мікросередовища засуджених. 

56. Методи психологічного впливу на засуджених із метою їх ресоціалізації. 
 
 

 

6.4. Індивідуально-консультативна робота 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал 

з курсу «Звичаєве право» (для студентів денної та заочної форми навчання), а також 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок (для студен-

тів денної форми навчання).  

 

 

 

 

 



VII. Форми поточного та підсумкового контролю 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Предмет юридичної психології. 

2. Завдання юридичної психології. 

3. Структура юридичної психології. 

4. Принципи юридичної психології. 

5. Методи юридичної психології. 

6. Використання досягнень юридичної психології у галузях соціальної та юридич-

ної практики. 

7. Зародження юридичної психології. 

8. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології. 

9. Формування психологічної школи права поч. ХХ ст. (Л. Петражицький). 

10. Сучасний стан та проблеми вітчизняної юридичної психології.  

11. Поняття особистості в психології та правовій науці. 

12. Пізнавальні психічні процеси та урахування їх закономірностей юристом у про-

фесійній діяльності. 

13. Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності. та їх психолого-

правова оцінка. 

14. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 

15. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами 

проти особи, скоєнням самогубств. 

16.  Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому.  

17. Психологічна характеристика праці юриста. 

18. Психологічні особливості пізнавальної  діяльності юриста. 

19. Особливості комунікативних дій у діяльності юриста. 

20. Психологічні особливості прийняття рішень у галузях юридичної діяльності. 

21. Психологічні особливості вирішення юристом організаційно-управлінських пи-

тань. 

22. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста. 

23. Професійна деформація юриста та шляхи її подолання. 



24. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів.    

25. Предмет та завдання кримінальної психології. 

26. Психологія злочинного діяння.  

27. Індивідуально-психологічні причини злочинної поведінки. 

28. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки. 

29. Психологічна структура злочинного діяння. 

30. Психологічні наслідки здійсненого злочину. 

31. Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження. 

32. Соціально-психологічна типологія злочинця. 

33. Психологія потерпілого. 

34. Психологія організованих злочинних формувань (груп). 

35. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. 

36. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 

37. Психологія допиту потерпілого. 

38. Психологія допиту підозрюваного. 

39. Психологія допиту звинуваченого. 

40. Психологія допиту свідків. 

41. Психологічні особливості допиту неповнолітніх. 

42. Психологія огляду місця події. 

43. Психологія обшуку. 

44. Психологія виїмки. 

45. Психологія слідчого експерименту. 

46. Психологія відтворення обстановки. 

47. Психологія відтворення обставин події. 

48. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. 

49. Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх. 

50. Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку. 

51. Психологічні ознаки неправдивих показань при допиті. 

52. Використання психолога у якості консультанта на попередньому слідстві. 

53. Залучення психолога у якості спеціаліста при проведенні слідчих дій. 



54. Проблема правомірного психологічного впливу під час розслідування злочинів. 

55. Компетенція та завдання СПЕ. 

56. Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). 

57. Окремі предмети СПЕ. 

58. Приводи для обов’язкового призначення СПЕ.  

59. Приводи факультативного призначення СПЕ. 

60. Види судово-психологічних експертиз. 

61. СПЕ емоційних станів. 

62. СПЕ потерпілих у справах про сексуальні злочини. 

63. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної групи. 

64. СПЕ визначення здатності неповнолітнього правопорушника розуміти значення 

вчинюваних дій. 

65. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза. 

66. Підготовка та призначення СПЕ при попередньому слідстві. 

67. Підготовка та призначення СПЕ у судовому засіданні при розгляді кримінальних 

справ.  

68. Підготовка та призначення СПЕ при вирішенні цивільно-правових спорів. 

69. Методика проведення СПЕ. 

70. Етапи проведення та оформлення результатів СПЕ. 

71. Психологічна структура судової діяльності. 

72. Психологічна характеристика учасників судового процесу. 

73. Психологічні особливості подання свідчень у суді. 

74. Формування переконання й винесення вироку судом. 

75. Психологія судових дебатів. 

76. Психологія винесення вироку. 

77. Предмет та завдання пенітенціарної психології. 

78. Психологія особистості засудженого. 

79. Психолого-правова характеристика мікросередовища засуджених.  

80. Методи психологічного впливу на засуджених із метою їх ресоціалізації. 

 



Рекомендації щодо написання контрольної роботи 
 

Основною формою контролю самостійної роботи студента протягом семестру 

є перевірка та рецензування контрольної роботи. Контрольні роботи виконуються з 

метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, виявлення вмінь їх застосу-

вання. Результати перевірки контрольних робіт студентів проставляються у відомос-

ті обліку виконання контрольних робіт. Контрольна робота, виконана не за заданим 

варіантом, повертається студентові без перевірки із зазначенням причин повернен-

ня. 

Загальний обсяг контрольної роботи повинен бути в межах 15-20 сторінок 

друкованого тексту (або 30 сторінок рукописного), через півтора міжрядних інтер-

вали та вирівняний по ширині. 

Контрольна робота складається із теоретичного завдання. Теоретичне завдан-

ня необхідно виконати у письмовій рефератній формі шляхом викладення повних та 

обґрунтованих відповідей на поставлені питання. Відповіді на питання повинні да-

ватися з посиланням на нормативно-правові акти і науково-теоретичні положення 

щодо теми завдання. Також контрольна робота повинна містити вступну частину 

(Вступ), де обґрунтовано актуальність предмету та об’єкту теоретичного розгляду 

контрольної роботи. Завершується висновком, де надано узагальнення та підсумок 

розглянутого студентом теоретичного завдання У кінці надається «Список викорис-

таної літератури», де вказуються нормативно-правові акти та література, на які сту-

дент посилається при написанні роботи. Список складається з наданням повної на-

зви нормативно-правового акту, автора (авторів), підручника, монографії, статті 

тощо. 

Варіант контрольної роботи вибирається за останньою цифрою номера заліко-

вої книжки. Наприклад, якщо остання цифра залікової книжки «1», то студент пови-

нен розкрити перше питання контрольної роботи.  
 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ 

 

1. Предмет юридичної психології. 

2. Завдання юридичної психології. 

3. Структура юридичної психології. 

4. Принципи юридичної психології. 

5. Методи юридичної психології. 

6. Використання досягнень юридичної психології у галузях соціальної та 

юридичної практики. 

7. Зародження юридичної психології. 

8. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології. 

9. Формування психологічної школи права поч. ХХ ст. (Л. Петражицький). 

10. Сучасний стан та проблеми вітчизняної юридичної психології.  

11. Поняття особистості в психології та правовій науці. 

12. Пізнавальні психічні процеси та урахування їх закономірностей юристом у 

професійній діяльності. 

13. Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності. та їх психолого-

правова оцінка. 

14. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 

15. Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами 

проти особи, скоєнням самогубств. 

16.  Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому.  

17. Психологічна характеристика праці юриста. 

18. Психологічні особливості пізнавальної  діяльності юриста. 

19. Особливості комунікативних дій у діяльності юриста. 

20. Психологічні особливості прийняття рішень у галузях юридичної діяльності. 

21. Психологічні особливості вирішення юристом організаційно-управлінських 

питань. 

22. Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста. 

23. Професійна деформація юриста та шляхи її подолання. 



24. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів. 

25. Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції. 

26. Психологічні аспекти цивільного процесу. 

27. Психологічні особливості діяльності господарського суду. 

28. Цивільне право та формування ринкової психології.   

29. Психологічні аспекти діяльності адвоката у цивільному судочинстві. 

30. Предмет та завдання кримінальної психології. 

31. Психологія злочинного діяння.  

32. Індивідуально-психологічні причини злочинної поведінки. 

33. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки. 

34. Психологічна структура злочинного діяння. 

35. Психологічні наслідки здійсненого злочину. 

36. Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження. 

37. Соціально-психологічна типологія злочинця. 

38. Психологія потерпілого. 

39. Психологія організованих злочинних формувань (груп). 

40. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. 

41. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю. 

42. Психологія допиту потерпілого. 

43. Психологія допиту підозрюваного. 

44. Психологія допиту звинуваченого. 

45. Психологія допиту свідків. 

46. Психологічні особливості допиту неповнолітніх. 

47. Психологія огляду місця події. 

48. Психологія обшуку. 

49. Психологія виїмки. 

50. Психологія слідчого експерименту. 

51. Психологія відтворення обстановки. 

52. Психологія відтворення обставин події. 

53. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. 



54. Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх. 

55. Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку. 

56. Психологічні ознаки неправдивих показань при допиті. 

57. Використання психолога у якості консультанта на попередньому слідстві. 

58. Залучення психолога у якості спеціаліста при проведенні слідчих дій. 

59. Проблема правомірного психологічного впливу під час розслідування злочинів.  

60. Компетенція та завдання СПЕ. 

 
 

IX. Рекомендовані джерела інформації 

Основна: 
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5. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М.1996. 
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12. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология . М.,2000. 

13. Шиханцов Г.Г.  Юридическая психология.  М., 1998. 

14. Юридическая психология: Хрестоматия / Сост. Т.Н. Курбатова.  СПб., 2001. 

 

Додаткова: 

15. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. М.,1987. 



16. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М.,1991. 

17. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследо-

вания преступлений. М.,1996. 

18. Башкатов И.П. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей (со-

циально-психологические особенности). М.,1993. 

19. Брусиловский А.Е. Судебно-психологическая экспертиза.  Харьков, 1929. 

20. Васильев В.Л. Судебная психология: Психологический практикум для следова-

телей. Л.,1979. 

21. Васильев В.Л. Психология осмотра места преступления. Л., 1986. 

22. Васильев В.Л. Психологическая культура прокурорско-следственной деятельно-

сти. СПб., 1998. 

23. Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно-трудовая психология. М, 1974. 

24. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.,1990. 

25. Дулов А.В. Судебная психология.Минск, 1975. 

26. Дубинин Н.П., Кравец И.И. Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответствен-

ность. М., 1989.  

27. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. К., 1999. 

28. Илларионов В.П. Переговоры с преступниками. М.,1993. 

29. Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя. М.,1968. 

30. Комаров В.С. Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976. 

31. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений . Харьков, 1978. 

32. Костицкий М.В. Судебно-психологическаяекспертиза. Львов, 1987. 

33. Коченов М.М. Судебно-психологическая експертиза. М.,2000. 

34. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986. 

35. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и паталогия. М.,1982. 

36. Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая експертиза. М.,1988. 

37. Липман О. Психология лжи. Харьков, 1926. 

38. Личность пре ступника как объект психологического исследования. М., 1979. 

39. Медведєв В.С. Практична психологія в органах внутрішніх справ України: сьо-

годення та перспективи. Практична психологія та соціальна робота. 2002. №4. 



40. Медведєв В.С. Вітчизняна юридична психологія: віхи становлення. Проблеми 

пенітенціарної теорії і практики. Щорічний бюлетень Київського інституту внут-

рішніх справ. 2002. №7. 

41. Медведєв В.С. Вітчизняна юридична психологія на межі тисячоліть. Вісник Ки-

ївського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психоло-

гія. Педагогіка. 2002. №12. 

42. Мельник В.В., Цыцарев С.В., Яковлев Я.М., Основы судебно-психологической 

експертизы по уголовным делам. Л.,1987. 

43. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. К., 1998. 

44. Орзих М.Ф. Личность и право.  М.,1975. 

45. Пирожков В.Ф. (в соавт.) Исправительно-трудовая психология. Рязань, 1985. 

46. Професійна психологія в органах внутрішніх справ / В.Г. Андросюк, Л.І. Казмі-

ренко, В.С. Медведєв, Г.О. Юхновець.  К., 1995. 

47. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей.  М.,1967. 

48. Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника. М., 1982. 

49. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И., Психология допроса обвиняемого. М.,1988. 

50. Робоча книга пенітенціарного психолога / За заг. ред. В.М. Синьова, В.С. Мед-

ведєва. К., 2011. 

51. Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1991. 

52. Ситковская С.Д. Судебно-психологическая експертиза. М.,1980. 

53. Словник термінів з юридичної психології / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. К., 1997. 

54. Столяренко А.М., Психологические приемы в работе юриста. М.,2000. 

55. Тарарухин С.А. Преступное поведение. М.,1974. 

56. Филонов Л.Б. Психологические способы изучения личности обвиняемого.  М., 

1983. 

57. Филонов Л.Б. Тренинги делового общения сотрудников органов внутрених дел с 

различными категоріями гарждан. М.,1993. 

58. Фрезе А.У. Очерки судебной психологии. Казань, 1974. 

59. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы: проблемы, дискуссии, предложения. М., 

1991. 



60. Хохряков Г.Ф. Социальная среда и личность М., 1982. 

61. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности правоох-

ранительных органов М.,1996. 

62. Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику. К.,1993. 

63. Щекин Г.В. Основы психологических знаний. К.,1996. 

64. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М.,1971. 

 

Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet 

http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України 

http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України 

http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України) 

http://mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ 

http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України 

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України 

http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка  

http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного університету Києво-

Могилянська академія  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права (електронне наукове 

фахове видання) 

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека 
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