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ВСТУП 

 

Юридична психологія – одна з галузей психологічного знання, якій 

відводиться важлива роль у системі наукового забезпечення зміцнення 

законності та правопорядку. За останні 100 років  вона пройшла шлях від 

окремих психологічних прийомів і технік до науки, що сприяє вирішенню 

більшості проблем правоохоронної діяльності. 

У даний час юридична психологія стрімко віддаляється від меж 

невиправдано звуженої сфери її дослідницького та прикладного інтересу, 

обмеженої питаннями судочинства. Дослідженнями юридичної психології 

тепер охоплені майже всі сторони правової дійсності. Це вже не психологія 

якого-небудь одного правоохоронного органу, а майже всіх органів 

правоохорони та правозахисту.  

 Потреба розбиратися в психології людей та у мотивації їхньої 

поведінки різко зросла в умовах демократичних перетворень в Україні. 

Недопустимо лише силовими методами вирішувати завдання охорони 

законності і правопорядку. Необхідно поєднувати повагу до прав і свобод 

громадян з психологічно тонким та гуманним підходом до людей. Ось чому 

психологічна підготовка юриста сьогодні є обов‟язковим компонентом його 

професійної майстерності. 

 Юридична психологія - самостійна галузь знання на межі психології та 

юриспруденції. Вона вивчає психологічні явища, механізми та 

закономірності, пов'язані з правом, його виникненням, застосуванням і 

впливом у цілісній системі "людина - суспільство - право". 

Згідно із навчальним планом, крім лекційного курсу з “Юридичної 

психології”, передбачено семінарські заняття, що проводяться з метою 

контролю підготовки та оцінки рівня знань студентів, а також самостійна 

робота студентів. 

Методичні вказівки підготовлені для студентів навчально – наукового 

інститута права і соціальних технологій Чернігівського національного 

технологічного університету спеціальності 081 – „Право”, відповідають 

програмі навчальної дисципліни „Юридична психологія” та можуть  

використовуватись як для проведення семінарських занять, так і для 

самостійної роботи студентів 

Метою даного навчально-методичного видання є сприяння 

формуванню у студентів ННІ права і соціальних технологій Чернігівського 

національного технологічного університету навичок самостійної навчальної, 

науково-дослідної й практичної роботи, а також допомога студентам в 

опрацюванні питань, які виносяться на семінарські заняття та самостійне 

вивчення дисципліни. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ “ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ” 

 

„Юридична психологія” - це спеціалізований курс, який вивчається 

майбутніми фахівцями в галузі права та досліджує закономірності і механізми 

психічної діяльності людей у сфері регульованих правом відносин. 

Метою даного курсу є формування знань у студентів системи знань про 

поведінку, особистість і діяльність осіб в рамках функціонування системи 

«людина-супільство-право». 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

- ознайомлення з теоретичними засадами, основними категоріями та 

етапами розвитку юридичної психології; 

- вивчення особливостей побудови та психологічних закономірностей 

функціонування системи „людина – суспільство – право”; 

-  практичне засвоєння навичок класифікації типів злочинців;  

- проведення соціально-психологічного аналізу складу злочинних груп 

та організацій;   

- використання психологічних знань при консультуванні працівників 

правоохоронних органів;  

- формування навичок призначення судово-психологічних експертиз, 

аналізу психологічного стану об‟єктів професійного впливу, застосування 

адекватних методів і прийомів соціально-психологічного впливу, з метою 

ресоціалізації та реадаптації осіб, засуджених до позбавлення волі. 

 

1.1 Тематичний план навчальної дисципліни “Юридична психологія” 
 

Змістовний модуль І. Загальнотеоретичні засади юридичної 

психології 

Тема 1. Предмет, завдання,  методи та історія юридичної 

психології. 

 

Загальна характеристика юридичної психології: об‟єкт, предмет, 

категорії та поняття, термінологія. Місце юридичної психології у системі 

психологічної науки. Напрями юридичної психології: кримінальна 

психологія, психологія процесуальної і непроцесуальної діяльності, 

пенітенціарна психологія, правова психологія, психологія юридичної праці, 

судово-психологічна експертиза, їх наукові інтереси. 

Характеристики ранньої історії юридичної психології (І. Т. Посошков, 

М. М. Щербатов, Й. Гофбауер, Й. Фредрех). Становлення юридичної 

психології як самостійної науки (Г. Грос, Е. Клапаред, А. Ф. Коні, Л. Й. 

Петражицький). Розвиток юридичної психології у 20-80 роки ХХ століття (О. 

Р. Ратінов, О. М. Столяренко, В. О. Коновалова, М. В. Костицький та ін.). 
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Особливості сучасного стану вітчизняної юридичної психології (О. М. 

Бандурка, М. В. Костицький, В. М. Синьов, В. С. Медведєв та ін.). 

Перспективи розвитку юридичної психології в Україні в ХХІ ст. 

Загальнонаукові принципи в юридичній психології (принцип розвитку, 

принцип детермінізму, принцип єдності свідомості і діяльності, принцип 

системного підходу, принцип єдності теорії і практики, принцип 

особистісного підходу).  

Методи наукового дослідження в юридичній психології: 

спостереження, експеримент, бесіда, вивчення продуктів (результатів) 

діяльності, тестування (анкетування) та експертне оцінювання. Методи 

психологічного впливу на особистість (переконання, навіювання).  

 

Тема 2. Загальний психологічний аналіз особистості в юридичній 

практиці. Особистість юриста та соціально – психологічні аспекти його 

діяльності. 

Поняття особистості в психології, особистість та юридична діяльність.  

Психіка та свідомість. Психологічна структура особистості, 

закономірності її формування. Пізнавальні психічні процеси особистості 

(відчуття, сприймання, мислення, уява, пам'ять, увага). Емоційно-вольові 

психічні процеси особистості (почуття, воля). Психічні властивості 

особистості (темперамент, здібності, характер). Психічні стани особистості: 

особливості, види, основні характеристики. Сутність спілкування.  

Проблеми підготовки юридичних кадрів на сучасному етапі. 

Психологічна характеристика праці юриста. Професіограми юридичних 

професій. Психологічна культура юриста, моральні принципи їх діяльності. 

 

Змістовний модуль ІІ. Кримінальна та пенітенціарна психологія 

Тема 3. Психологія злочинної поведінки та механізми її 

формування.  

Нормативна регуляція поведінки та її вплив на поведінку особистості. 

Соціальні норми. Нормативні системи та їх основні види: право, мораль, 

звичаї і традиції. Соціальна та асоціальна поведінка. Психологічна аспекти 

правової поведінки. Психологічна характеристика девіантної та 

делінквентної поведінки особистості. Основні групи чинників, що впливають 

на протиправну поведінку. 

Психологічні причини злочинної поведінки. Злочин як предмет 

дослідження. Мотивація здійснення злочинів, психологічні механізми етапів 

вчинення умисного злочину. Психологічні особливості окремих видів 

злочинів (вбивство, розкрадання державної власності, зловживання 

службовим становищем, перевищення).  
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Тема 4. Кримінальна психологія. 

Предмет та завдання кримінальної психології. Соціальні, правові, 

психологічні риси злочинності. Сучасний стан і тенденції розвитку 

злочинності в Україні.  

Особистість злочинця. Концепції особистості злочинця 

(біологізаторські, соціологізаторські). Структура особистості злочинця. 

Злочинна поведінка та механізми її формування. Основні категорії 

кримінально-правового поняття злочину (суспільна небезпека, 

протиправність). Особливості формування різновидів діянь злочинної 

спрямованості.  

Поняття злочинної групи, її психологічна характеристика. 

Закономірності функціонування злочинних груп. Психологічні аспекти 

організованої злочинності. Тероризм як асоціальне явище. Психологічні 

особливості ведення переговорів із терористами.    

 

Тема 5. Пенітенціарна психологія. 

Предмет, об‟єкт та основні задачі пенітенціарної психології. 

Психологічна характеристика особистості засуджених та їх адаптаційних 

можливостей. Характеристика типів засуджених. Структура груп 

засуджених. Методи психологічного впливу на засуджених. Психологічні 

особливості мікросередовища засуджених. Основні чинники ресоціалізації та 

реадаптації засуджених. 

Тема 6. Психологічні особливості особистості потерпілого. 

Психологічна характеристика потерпілого, аспекти вивчення його 

особистості. Психологічні аспекти впливу злочину на особистість 

потерпілого на формування його показань. Методика вивчення особистості 

потерпілого. Показання потерпілого як джерело доказів. Факти потерпілого 

як джерело доказів. Факти необ‟єктивних показань потерпілих, їх причини. 

Змістовний модуль ІІІ. Психологічна характеристика 

процесуальної діяльності 

Тема 7. Психологічна характеристика слідчої та прокурорської 

діяльності. 

 Загальна характеристика слідчої та прокурорської діяльності: загальні 

та відмінні ознаки. Характеристика слідчої ситуації. Мислиневі завдання 

слідчого. Структурні компоненти особистості слідчого. Стани, що 

оптимізують діяльність слідчого. Стани, що негативно впливають на 

діяльність слідчого. Типи особистості слідчого. Психологічна характеристика 

інформаційно-пошукових слідчих дій (огляд місця події, пред‟явлення особи, 

речей та трупа для впізнання, слідчий експеримент, обшук). Психологічна 
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характеристика інформаційно-комунікативних слідчих дій (допит, 

одночасний допит двох та більше осіб). 

Загальна характеристика психології прокурорської діяльності. Зміст 

пізнавальної, комунікативної, конструктивної, організаторської, 

засвідчувальної діяльності прокурора.  

 

Тема 8. Психологічна характеристика судової  діяльності. 

    Загальна характеристика судової діяльності. Пізнавальна діяльність 

судді. Структура конструктивної діяльності судді. Комунікативна діяльність 

судді. Психологічні засоби ефективного впливу на підсудного. Виховна 

діяльність суду. Психологічні особливості судового допиту (обвинуваченого, 

потерпілого, свідка). Психологія судової суперечки. Психологічні 

особливості винесення вироку та мета покарання.    

Тема 9. Психологічна характеристика адвокатської діяльності. 

Загальна характеристика психології діяльності адвоката. Зміст 

пізнавальної, конструктивної, комунікативної, організаторської і виховної 

діяльності адвоката.  

Характеристика спілкування між адвокатом, прокурором та іншими 

учасниками судового провадження. Психологічні правила спілкування 

адвоката. Судова етика діяльності адвоката. Моральна культура юриста.  

 

Тема 10. Підстави призначення та особливості проведення судово-

психологічної експертизи. 

Загальна характеристика судово-психологічної експертизи. Підстави 

призначення судово-психологічної експертизи. Обставини призначення 

судово-психологічної експертизи. Межі компетенції судово-психологічної 

експертизи. Класифікація та види судово-психологічної експертизи. 

Організаційно-правові засади проведення судово-психологічної експертизи. 

Висновок судово-психологічної експертизи. Правові аспекти та практика 

призначення судово-психологічної експертизи.  Відмінність судово-

психологічної експертизи від судово-психіатричної експертизи. 

 

1.2  Розподіл обсягу години з дисципліни за темами, формами 
вивчення та контролю 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни  – 120, з них 20 годин – 

лекції, 20 годин – семінарські заняття, 80 годин – самостійна робота. 
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1.3 Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної/заочної форми навчання 

В
сь

о
г
о
 

У тому числі 

Л
ек

. 

П
р

. 

Л
а

б
. 

С
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні засади юридичної психології 

1 Предмет, завдання,  методи та історія 

юридичної психології.  

10 /2 2 /2 2 /0 0 /0 6 /10 

2 Загальний психологічний аналіз 

особистості в юридичній практиці. 

Особистість юриста та соціально – 

психологічні аспекти його діяльності. 

12 /0 2 /0 2 /0 0 /0 8 /10 

  Разом за змістовим модулем 1 22 /2 4 /2 4 /0 0 /0 14 /20 

Змістовий модуль 2. Загальний психологічний аналіз особистості в юридичній практиці. 

Особистість юриста та соціально – психологічні аспекти його діяльності. 

3 Психологія злочинної поведінки та 

механізми її формування. 

12 /0 2 /0 2 /0 0 /0 8 /10 

4 Кримінальна психологія. 12 /0 2 /0 2 /0 0 /0 8 /10 

5 Пенітенціарна психологія. 12 /2 2 /0 2 /2 0 /0 8 /10 

 6 Психологічні особливості особистості 

потерпілого. 

12 /0 2 /0 2 /0 0 /0 8 /10 

 Разом за змістовим модулем 2 48 /2 8 /0 8 /2 0 /0 32 /40 

Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика процесуальної діяльності 

7 Психологічна характеристика слідчої 

та прокурорської діяльності. 

12 /2 2 /2 2 /0 0 /0 8 /14 

8 Психологічна характеристика судової 

діяльності. 

14 /2 2 /0 2 /2 0 /0 10 /12 

9 Психологічна характеристика 

адвокатської діяльності. 

12 /0 2 /0 2 /0 0 /0 8 /12 

10 Підстави призначення та особливості 

проведення судово-психологічної 

експертизи. 

12 /2 2 /2 2 /2 0 /0 8 /10 

  Разом за змістовим модулем 3 50 /8 8 /4 8 /4 0 /0 34 /48 

  Усього годин за дисципліну 120 /12 20 /6 20 /6 0 /0 80 /108 

Теми практичних за нять  
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1.4 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з 
дисципліни “Юридична психологія” 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під 

час лекцій, семінарських занять та консультацій, опитувань студентів під час 

захисту індивідуальних робіт, тестування, опитування студентів з питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання.  

Після завершення вивчення змістових модулів наприкінці семестру 

проводиться контрольна робота. Варіанти завдань до контрольної роботи 

знаходяться в пакеті документів на дисципліну. 

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю, 

дораховуються до модульних оцінок. 

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. 

Модульний контроль може проводитись у вигляді письмової відповіді. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни 

проводиться в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом 

зваженого додавання результатів модульного контролю та постановки 

підсумкової оцінки до екзаменаційної відомості. 
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1.5 Критерії оцінювання знань студентів за видами робіт 

 
Поточний контроль за модулями 

Модуль за тематичним планом дисципліни та форма контролю Кількість 

балів 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні засади юридичної психології 0… 20 

1 Повнота ведення конспектів занять. 0… 2 

2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять. 0… 8 

3 Вирішення тестових завдань 0… 5 

4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання 

0… 5 

Змістовий модуль 2. Загальний психологічний аналіз особистості в юридичній 

практиці. Особистість юриста та соціально – психологічні аспекти його 

діяльності. 

0… 20 

1 Повнота ведення конспектів занять. 0… 2 

2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять. 0… 8 

3 Вирішення тестових завдань 0… 5 

4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання. 

0… 5 

Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика процесуальної діяльності 0… 20 

1 Повнота ведення конспектів занять. 0… 2 

2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять. 0… 8 

3 Вирішення тестових завдань 0… 5 

4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання 

0… 5 

 Всього за поточний контроль 0… 60 

 Підсумковий контроль 0… 40 

 Зважена семестрова оцінка 0… 100 

 

Примітка: кількість та види робіт, що підлягають оцінюванню, 

залежить від обсягу лекційних та семінарських годин у семестрі і 

визначаються викладачем. 
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Пояснення видів робіт та вимоги до їх оцінювання 

 

1. Робота на семінарському занятті 

Усне опитування - включає в себе опитування за будь-яким 

питанням, винесеним на семінарське заняття (за вибором викладача), 

відповідь на питання інших студентів, запитання студентів до інших 

студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання для повторення  

(з тем, що було вивчено раніше), відповіді на контрольні питання з теми 

семінарського заняття. 

Максимальна кількість балів може бути виставлена студентам, 

підготовленим до відповідей на усі питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: 

правильність відповідей на питання,повнота і конкретність відповіді, ступінь 

використання наукових і нормативних джерел, уміння пов‟язати теорію з 

практикою, логіка і аргументованість викладу думок, культура мови. 

Письмове опитування на семінарі проводиться на початку кожного 

заняття (5-10) хвилин. Викликаються 4-6 студентів, які повинні дати 

відповіді на запитання, запропоновані викладачем на його розсуд. Це можуть 

бути питання як теми даного семінарського заняття, так і з попередніх тем.  

Метою проведення письмового опитування є перевірка студентів до 

семінарського заняття та вміння змістовно та коротко викласти окремі 

питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями: повнота,  

правильність та стислість відповіді, логіка і аргументованість викладу думок. 

Вирішення тестових завдань проводиться на початку кожного 

семінарського заняття (5-10) хвилин. Викладачем також викликаються 4-6 

студентів, які повинні дати відповіді на тестові запитання запропоновані 

викладачем.  

Обговорення індивідуальних робіт студентів (есе, реферування 

наукової літератури чи пошуку додаткової літератури) проводиться в ході 

семінарського заняття.  

2. Письмова робота за результатами модульного контролю 

Відповідно до програми навчальної дисципліни викладач може 

проводити письмові роботи за результати вивчення кожного змістового 

модуля. Кожна письмова робота може включати теоретичні питання, тестові 

та практичне завдання. Питання письмової роботи охоплюють всі теми 

відповідного змістового модуля. Максимальна кількість балів, яку студент 

може отримати за результатами однієї письмової роботи становить 10 балів.  

3. Індивідуальна робота студента 

Есе (реферат).  Викладачем визначаються проблемні теми для есе, 

пропонується дослідити їх та викласти власне бачення на проблему.  

Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована 

проблема; обґрунтування її актуальності; короткий огляд літературних 

джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть проблеми; логічна 
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послідовність та аргументованість викладу змісту есе; наявність власної 

(авторської) позиції; пов`язаність змісту есе із сучасними українськими 

реаліями (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на 

джерела.  

Обсяг реферату не повинен перевищувати  5-9 сторінок. Після 

перевірки викладачем робота підлягає захисту перед аудиторією протягом 5 

хвилин. Студент повинен відповідати на запитання інших студентів та 

викладача. Ці відповіді зараховуються при визначенні кількості балів.  

Пошук наукової літератури за певною темою 

Викладачем пропонуються теми за курсом або його частиною, на які 

студенти мають в бібліотеці та в мережі Internet підібрати відповідну 

літературу. Така робота може виконуватись як усіма студентами, такі 

окремими студентами як індивідуальна робота.  

4. Підсумкова контрольна робота проводиться одна в семестр за 

результатами вивчення всіх змістових модулів.  

Вона може включати теоретичні питання та тестові завдання. В 

завдання контрольної роботи також можуть включатися питання з тем, 

вивчення яких не виносились на семінарські заняття, а також питання, які 

передбачені для самостійного вивчення. 

Про проведення підсумкової роботи студенти попереджаються не менш 

як за тиждень. З переліком тем,  питання з яких буде винесено на контрольну 

роботу, студенти теж ознайомлюються завчасно.  

Після перевірки контрольної роботи та оголошення її результатів 

студентам надається можливість ознайомитись з власними роботами та 

завданнями для них, і  при необхідності оспорити результати контрольної 

роботи. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов‟язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов‟язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ   

 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчання у 

вищому навчальному закладі, з якими органічно поєднуються лекції. Така 

форма заняття відіграє важливу роль у вивченні дисципліни “Юридична 

психологія”, оскільки:  

- стимулює регулярне вивчення студентами першоджерел та іншої 

літератури, а також матеріалів лекційного курсу; 

- закріплює знання, отримані студентами на лекції та під час 

самостійної роботи;  

-  дозволяє студентам перевірити правильність раніше отриманих 

знань, вичленувати в них найбільш важливе, істотне;  

- формує навички самостійного мислення, усного виступу з 

теоретичних питань, привчаючи студентів вільно оперувати термінологією, 

основними поняттями і категоріями;  

- дає можливість поєднати теоретичні знання із практичними 

навичками;  

- надає можливість викладачу систематично контролювати рівень 

самостійної роботи студентів над першоджерелами, іншим навчальним 

матеріалом, ступінь їх уважності на лекціях. 

Робота на семінарському занятті включає:  

- усні опитування студентів, обговорення питань передбачених планом 

семінарських занять;  

- коротке письмове опитування студентів з основних питань теми та 

вирішення тестових завдань;  

- обговорення доповідей з питань, що пропонуються для самостійного 

вивчення студентами. 

Самостійна робота є основним способом оволодіння студентом 

матеріалу у вільний від обов‟язкових занять час, але її зміст визначається 

робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. 

Самостійна робота студента з дисципліни “Юридична психологія” 

включає:  

- поглиблене вивчення питань з кожної теми, враховуючи і ті, що 

виносяться на обговорення на семінарському занятті;  

- пошук та аналіз додаткової рекомендованої літератури для виконання 

індивідуальних завдань; 

- есе (реферат); 

- реферування наукової літератури. 

Самостійна робота повинна здійснюватися студентами на підставі 

вивчення теоретичного матеріалу з використанням рекомендованих 

підручників і навчальних посібників з дотриманням затвердженого плану. 

Обов‟язковим елементом такої роботи є вивчення теоретичних положень. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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Варіантність форм самопідготовки залежить від виду навчальної дисципліни 

і може мати наступний зміст. 

По-перше, додаткове вивчення окремих питань, які не викладаються 

лектором під час проведення лекційних занять або тих, які тільки 

аналізуються в обмеженому обсязі. Саме тому, першу частину завдань для 

самостійної роботи студента складають питання, що виносяться на 

семінарське заняття, які вимагають більш детального самостійного засвоєння 

і відображення у базовому конспекті лекцій. Крім того, в процесі викладання 

теоретичного курсу, виникає потреба у зверненні студентів до окремих 

теоретичних питань, які детально вивчаються при ознайомленні з іншими 

курсами, зокрема такими як кримінальне право, кримінальне процесуальне 

право, цивільне право, адміністративне право, криміналістика, судова 

медицина, судова психіатрія та інші. Саме тому деякі питання для 

самостійної підготовки орієнтовані на звернення до вивчених вже дисциплін, 

що стає підґрунтям для більш глибокого і системного засвоєння інформації 

при вивченні навчальної дисципліни «Юридична психологія».  

По – друге, щодо питань, які не досліджувалися у процесі викладання 

лекційного курсу, може застосовуватися така форма самостійної роботи як 

рефератне викладення змісту на підставі самостійного вивчення теоретичних 

положень з використанням монографічних досліджень, підручників та 

навчальних посібників з відповідного питання. З огляду на специфіку 

гуманітарної освіти, такі реферати підлягають обов‟язковому оприлюдненню 

під час проведення семінарського заняття за відповідною темою і 

подальшого їх обговорення. З метою підвищення уваги студентів до змісту 

рефератів обговорюванні питання включаються в тематику наступних 

семінарських занять для всіх студентів академічної групи. Відповідно, окремі 

питання для самостійної роботи можуть розглядатися як теми рефератів. 

Обсяг реферату не повинен перевищувати 20 сторінок і містити детальний 

аналіз обраної теми з використанням нормативних джерел, навчальної та 

наукової (наукові статті, тези конференцій, монографії) літератури з 

обов‟язковими посиланнями на використані джерела. За результатом захисту 

реферату студент отримує оцінку, яка враховує рівень виконання письмової 

роботи та рівень захисту реферату. Під час захисту реферату студент 

напрацьовує вміння та навички, які будуть використовуватися під час 

захисту випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи.  

Самостійне опрацювання визначених тематичними планами питань 

полягає в необхідності: ознайомитися з відповідними положеннями діючого 

законодавства, практики його застосування, висновками Верховного Суду 

України, міжнародними нормативно-правовими актами та іншими 

джерелами та науково-практичними коментарями до них; опрацювати 

навчальну та наукову літературу, виходячи з переліку рекомендованих 

літературних джерел; скласти план та конспект відповіді на визначені 

питання. Незрозумілість отриманої інформації зобов‟язує студента 

звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.  
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2.1 Тема 1. Предмет, завдання, методи та історія юридичної 

психології. 

 

1.  Історія становлення юридичної психології в Україні як самостійної 

науки. 

2.  Об‟єкт, предмет і завдання юридичної психології. 

3. Основні категорії юридичної психології. 

4.  Характеристика методів, що використовуються у юридичній 

психології. 

5.  Методологічні принципи юридичної психології. 

6.  Взаємозв‟язок юридичної психології з іншими галузями наукового 

знання. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Складові частини юридичної психології. 

2. Місце юридичної психології в системі юридичних та психологічних 

наук. 

3. Теоретико-методологічні основи юридичної психології. 

 

Теми есе (рефератів) 

1.   Історія розвитку юридичної психології в Україні та за її межами у XX 

ст. 

2.   Особливості використання знань з юридичної психології у професійній 

діяльності правознавця. 

3.Історія розвитку юридичної психології за кордоном. 

 

Тестові завдання 

 

Юридична психологія вивчає: 

а)  психічні  факти,  закономірності  та  механізми,  що  виникають  у  

межах правотворчої, правоохоронної та правозастосовної діяльності на базі 

чинного законодавства, специфіку психологічного змісту права, його 

інститутів  та категорій; 

б) психологічні особливості виникнення та функціонування малих і 

великих соцiальних груп, витоки формування суспільної думки; 

в) різні форми порушення нормальної психiчної дiяльностi людей. 

 

2. Об„єктом юридичної психологiї є: 

а) особистість правопорушника та злочинні групи;  

б) свідомість, особистість, діяльність; 

в) особистiсть як свідомий індивід, що має певний соціальний статус і 

виконує конкретні соцiальнi функції в системі ―людина – суспільство – 

право. 
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3. До основних етапів розвитку юридичної психологiї відносять:  

а) античний, середньовічний, сучасний;  

б) стародавній, сучасний, надсучасний; 

в) описовий, порівняльно-аналітичний, природничо-науковий. 

 

4. Методи юридичної психологiї можна поділити на дві основні групи:  

а) детермізізму та системності; 

б) методи наукового дослідження та методи психологічного впливу на 

особистiсть; 

в) аналізу та синтезу. 

 

5. Збирання фактів за спеціально створених умов, якi забезпечують 

активний прояв психічних явищ, що вивчаються – метод: 

а) спостереження;  

б) експерименту;  

в) тестування. 

 

6. Одержання інформації фактів за допомогою аналiзу матеріальних 

результатiв психiчної активності – метод: 

а) вивчення продуктів (результатiв) дiяльностi;  

б) експертних оцінок;  

в) спостереження. 

 

7. Одержання відомостей про людину вiд осiб, якi можуть досить повно 

та компетентно її характеризувати – метод: 

а) вивчення продуктів (результатiв) діяльності; 

б) експертних оцінок; 

в) спостереження. 

 

8. Активна та цілеспрямована діяльність, метою якої є зміна параметрів 

психiки чи поведiнки об„єкта спілкування – це: 

а) принципи дослідження; 

б) методи наукового дослідження;  

в) методи психологічного впливу. 

 

9. Виберіть правильне визначення: 

а) Правова психологія - галузь юридичної психології. 

б) Юридична психологія - галузь правової психології. 

в) Юридична та правова психологія співпадають за предметом. 

 

10. Яка з закономірностей не входить до предмету юридичної 

психології: 
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а) Виникнення та формування психологічних властивостей особистості, 

що сприяють реалізації протиправних дій. 

б) Динаміка психічних властивостей особистості при реалізації 

різноманітних функцій в карному судочинстві. 

в) Виникнення соціально-психологічних явищ в процесі взаємодій 

формальних груп у суспільстві. 

 

Рекомендована література 

 

1. Актуальні проблеми юридичної психології // Збірник статей. К., 

2006. 

2. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. Т.т. 1, 2. М., 

2005.  

3. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник / А.М. 

Бандурка, 

С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 

2001.  

4. Васильев В.Л. Юридическая психология. С.-Пб., 2005. 

5. Еникеев М.И. Юридическая психология. Учебник для вузов. М., 

2005. 

6. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: 

методологические и теоретические проблемы. К., 1990. 

7. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической 

психологии. – Харьков, 2005 

8. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. – К., 2004  

9. Основи психології. /За загальною ред. О.В. Киричука та В.А. 

Роменця. К., 1995 

10. Юридическая психология. Хрестоматия. М.: Юристъ, 2000 

11. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Я.Ю.Кондратьєва. 

К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 

12. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Л.І. Казміренко, 

Є.М. Моісеєва. К.: Вид-во КНТ, 2007 

13. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. К.: 

Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 

14. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями // за заг.ред. 

Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва.  К.: Вид-во КНТ, 2008 

 

2.2 Тема 2. Загальний психологічний аналіз особистості в юридичній 

практиці. Особистість юриста та соціально – психологічні аспекти його 

діяльності. 

1. Поняття особистості в психології, особистість та юридична 

діяльність.  
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2. Психіка та свідомість. Психологічна структура особистості, 

закономірності її формування. Правосвідомість. 

3. Пізнавальні психічні процеси особистості (відчуття, сприйняття, 

мислення, уява, пам'ять, увага).  

4. Емоційно-вольові психічні процеси особистості (почуття, воля).  

5. Психічні властивості особистості (темперамент, здібності, 

характер).  

6. Психічні стани особистості: особливості, види, основні 

характеристики. Сутність спілкування.  

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Діяльність та її види. 

2. Структура діяльності. 

3. Особистість та її структура. 

 

Теми есе (рефератів) 

1. Властивості сприйняття. Закономірності сприйняття предметів, 

простору, часу та руху.  

2. Увага: поняття та види. Фактори, що визначають спрямованість 

уваги.  

3. Роль інтуїції в юрисдикційній практиці.  

4. Особистість юриста та соціально – психологічні аспекти його 

діяльності. 

 

Тестові завдання 

 

1. Дайте вірний варіант основних складових частин юридичної 

психології:  

а) судова психологія; кримінальна психологія; пенітенціарна 

психологія;  

б) кримінальна психологія; соціальна психологія; пенітенціарна 

психологія;  

в) психологія неповнолітніх; судова психологія; кримінальна 

психологія, 

 

2. До теоретико-методологічних засад юридичної психології не 

відносяться: 
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а) принципи та закономірності судової психології; 

б) основні принципи та закономірності правових наук; 

в) основні принципи та закономірності кримінальної психології. 

 

3. Методами юридичної психології є: 

а) методи фізичного впливу; 

б) методи судово-психіатричної експертизи; 

в) методи судово-психологічної експертизи. 

 

4. Соціальні норми - це: 

а) правило або вимога суспільства до особи, яке визначає його 

припустиму поведінку; 

б) зведення законів, закріплених в КПК; 

в) норми етикету. 

 

5. Правова психологія вивчає: 

а) діяльність взагалі; 

б) діяльність, що повязана з системою правовідносин; 

в) суспільно корисну діяльність. 

 

6. Основні компоненти правосвідомості:  

а) пізнавальний; оціночний; емоційний;  

б) оціночний; пізнавальний; афективний;  

в) оціночний; емоційний; когнітивний. 

 

7. Що є елементом суспільного управління, засобом контролю та 

засобом орієнтації особистості в суспільстві? 

а) законодавчі акти; 

б) внутрішньоособистісні установки; 

в) соціальні норми. 

 

8. Основні види нормативних систем: 

а) право, мораль, традиції; 

б) Новий та Старий завіт; 

в) законодавчі акти, конструкції та рекомендації. 

 

9. В обовязковому порядку наступає санкція за порушення: 

а) права; 

б) моралі; 

в) традицій та звичаїв. 

 

10. Через оціночні характеристики: 

а) реалізується мораль; 

б) реалізується право; 
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в) реалізуються звичаї та традиції. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. 

Бодалев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 200 с. 

2. Бригинець І. Формування уявного образу / І. Бригинець // 

Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 153-154. 

3. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания / Ю.Б. 

Дормашев, В.Я. Романов. – М.: Тривола, 1995. – 352 с. 

4. Кэртес И. Тактика и психологические основы допроса / И. 

Кэртес. – М.: Юрид. лит., 1965. – 164 с. 

5. Негребецький В. Використання рефлексивного мислення й 

управління при перевірці показань на місці / В. Негребецький // 

Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 110-114. 

6. Общая психология: в 7 т.: ученик для студ. высш. учеб. заведений 

/ под ред.. В.С. Братуся. Т. 2: Ощущение и восприятие / А.Н. Гусев. – М.: 

Академия, 2007. – 416 с. 

7. Общая психология: в 7 т.: ученик для студ. высш. учеб. заведений 

/ под ред.. В.С. Братуся. Т. 3: Память / В.В. Нуркова. – М.: Академия, 2006. – 

320 с. 

8. Психология внимания: Учеб.-метод. пособие / Авт.-

сост.Т.К.Комарова. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 124 с. 

9. Черемошкина Л.В. Психология памяти: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Л.В. Черемошкина. – М.: Академия, 2002. – 368 с. 

 

2.3 Тема 3. Психологія злочинної поведінки та механізми її 

формування.  

1. Нормативна регуляція поведінки та її вплив на поведінку особистості. 

Соціальні норми.  

2. Нормативні системи та їх основні види: право, мораль, звичаї і 

традиції.  

3. Психологічна аспекти правової поведінки. Характеристика девіантної 

та делінквентної поведінки особистості.  

4. Психологічні причини злочинної поведінки. Мотивація здійснення 

злочинів, психологічні механізми етапів вчинення умисного злочину.  
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5. Психологічні особливості окремих видів злочинів (вбивство, 

викрадення чужого майна, зловживання службовим становищем).  

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Психологічні аспекти суб'єктивної сторони складу злочину.  

2. Психологічні передумови виникнення та структура мотиву злочинної 

поведінки.  

3. Психологічні особливості осіб, які вчинили умисні злочини.  

4. Психологічні особливості осіб, які вчинили злочини з необережності. 

 

 Теми есе (рефератів) 

 

1. Кримінально-правові ознаки злочину.  

2. Мотив та його роль у психологічному механізмі злочину.  

3. Акцентуація характеру та особистості. 

 

Тестові завдання 

 

1. Звичаї та традиції - це: 

а) Зручні та звичні зразки поведінки. 

б) Консервативні устої, що відстають від життя. 

в) Зведення чітко визначених законів та норм суспільства. 

 

2. Правова поведінка повинна знаходитись під активним контролем: 

а) Свідомості. 

б) Інтуїції. 

в) Правоохоронних органів держави. 

 

3. Незнання норм, їх зневаження та засвоєння асоціальних норм - це: 

а) Ознака психічного відхилення. 

б) Недоліки освіти. 

в) Дефекти правосвідомості. 

 

4. Девіантна поведінка - це: 

а) Поведінка, що відхиляється від норм , прийнятих у суспільстві. 

б) Психопатологія. 

в) Злочинна поведінка. 

 

5. Протиправна спрямованість визначається: 

а) Свідомим вибором. 

б) Наслідуванням, самоствердженням, викривленнями уяви і таке ін. 

в) Постійним насильницьким примушуванням до злочинної діяльності. 
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6. Більшість правопорушень вчинюються підлітками: 

а) Самостійно. 

б) У групі. 

в) В більшості випадків самостійно. 

 

7. Отримання злочинного досвіду відбувається швидше та 

ефективніше: 

а) З фільмів та книг. 

б) З особистого досвіду. 

в) За умови спілкування в злочинній групі. 

 

8. Віктимна поведінка - це: 

а) Провокуюча поведінка жертви. 

б) Агресивна поведінка злочинця. 

в) Пасивна поведінка свідків. 

 

9. Який розділ юридичної психології вивчає особистість злочинця : 

а) Пенітенціарна психологія. 

б) Кримінальна психологія. 

в) Судова психологія. 

 

10. Особистість правопорушника - це: 

а) Людина, що порушує закон. 

б) Людина, яка має ознаки особистості, здійснює антисуспільну 

поведінку і порушує кримінальний закон. 

в) Індивід, що поводиться антисуспільним чином. 

 

Рекомендована література 

 

1. Актуальні проблеми юридичної психології // Збірник статей. К., 

2006. 

2. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов Х.К. Психология 

преступника и расследование преступлений. М., 1997 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990 

4. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 

1979 

5. Васильев В.Л. Юридическая психология. С.-Пб., 2005 

6. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической 

психологии. – Харьков, 2005 

7. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. – К., 2004  

8. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов. М., 2007 

9. Небылицин В.Д. Избранные психологические труды. М., 1990 

10. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Кн. 1. М., 1998 
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11. Психология эмоций. Тексты. \Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. М., 

1984 

12. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 

1998 

13. Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация 

преступлений. К., 1987 

14. Тарарухін С.А. Вибрані твори. Частина 1. Юридична психологія. 

Мотивація злочинної поведінки. К., 2004. 

15. Хрестоматия по общей психологии. Психология ощущения и 

восприятия. М., 1974 

16. Хрестоматия по общей психологии. Психология внимания. М., 

1976 

17. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М., 1981 

18. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. М., 

1981 

19. Юридическая психология. Хрестоматия. М.: Юристъ, 2000 

20. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Я.Ю.Кондратьєва. 

К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 

21. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Л.І. Казміренко, 

Є.М. Моісеєва. К.: Вид-во КНТ, 2007 

22. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. К.: 

Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 

23. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями // за заг.ред. 

Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва.  К.: Вид-во КНТ, 2008 

 

2.4  Тема 4. Кримінальна психологія. 

1. Предмет та завдання кримінальної психології. Соціальні, правові, 

психологічні риси злочинності.  

2. Особистість злочинця. Структура особистості злочинця.  

3. Злочинна поведінка та механізми її формування. Основні категорії 

кримінально-правового поняття злочину (суспільна небезпека, 

протиправність). Особливості формування різновидів діянь злочинної 

спрямованості.  

4. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика. 

Закономірності функціонування злочинних груп. Психологічні аспекти 

організованої злочинності.  

5. Тероризм як асоціальне явище. Психологічні особливості ведення 

переговорів із терористами.   

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Психологічні особливості співучасті у злочині. Форми співучасті.  

2. Психологія і типологія кримінальних груп.  

3. Психологічні типи злочинців.  
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4. Психологія злочинності неповнолітніх.  

5. Структура і функціональна характеристика організованих кримі-

нальних формувань.  

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Сучасний стан і тенденції розвитку злочинності в Україні. 

2. Характеристика біологізаторських концепцій особистості злочинця. 

3.Характеристика соціологізаторських концепцій особистості 

злочинця.  

4. Психологія насильницьких і корисливих злочинів, їх юридичне 

значення.  

 

Тестові завдання 

 

1. Яка з позицій не є етапом формування злочинної спрямованості 

особистості: 

а) усвідомлення антисуспільного характеру потреби; 

б) формування особистості з антисуспільною спрямованістю; 

в) прийняття рішення про скоєння антисуспільного вчинку. 

 

2. Який із типів формування особистості з антисуспільною 

спрямованістю сформульований не точно: 

а) асоціальна спрямованість; 

б) антисоціальна спрямованість; 

в) злочинна спрямованість. 

 

3. Вкажіть невірне судження: 

а) особистість злочинця формується в суспільстві; 

б) особистість злочинця визначається вродженими якостями; 

в) особистість злочинця є сталим утворенням. 

 

4. Людина стає злочинцем з точки зору психології: 

а) з моменту винесення вироку; 

б) з моменту вчинення злочину; 

в) з моменту виникнення мотиву злочину. 

 

5. Особистість злочинця – це: 

а) людина, що порушує кримінальний закон; 

б) людина, яка має ознаки особистості, антисуспільну спрямованість та 

вчиняє протиправні дії; 

в) особа, що має статус ―авторитету в кримінальному середовищі. 

 

6. На формування особистості злочинця впливають: 
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а) біологічні якості; 

б) соціальне оточення; 

в) взаємодія біологічних та соціальних властивостей. 

 

7. Яка з позицій не є етапом формування злочинної спрямованості 

особистості: 

а) мотивація антисуспільного вчинку; 

б) усвідомлення антисуспільного характеру потреби; 

в) прийняття рішення на вчинення злочину. 

 

8. Злочинна група – це: 

а) об„єднання людей, що становить малу неформальну групу, яка 

певним чином організована і виступає як єдиний особливий суб„єкт 

діяльності;  

б) антисуспільне неформальне об„єднання людей; 

 

в) складноструктуроване об„єднання злочинців для спільного вчинення 

злочинів. 

 

9. Внутрішньогрупові відносини у злочинній групі: 

а) базуються на спільній злочинній діяльності; 

а) емоційні відносини поступово замінюються суто кримінально-

діловими; 

в) базуються на залякуванні та жорстокості. 

 

10. Внутрішня структура організованої злочинної групи:  

а) лідер та ядро, відповідальні виконавці, рядові учасники;  

б) структури залежить від різновиду злочинної діяльності; 

в) інтелектуальний лідер, його радники, бойовики, виконавці. 

 

Рекомендована література 

 

1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов Х.К. Психология 

преступника и расследование преступлений. М., 1997 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990 

3. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 

1979 

4. Васильев В.Л. Юридическая психология. С.-Пб., 2005 

5. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической 

психологии. – Харьков, 2005 

6. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. – К., 2004  
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7. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Кн. 1. М., 1998 

8. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 

1998 

9. Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация 

преступлений. К., 1987 

10.  Тарарухін С.А. Вибрані твори. Частина 1. Юридична психологія. 

Мотивація злочинної поведінки. К., 2004. 

11. Юридическая психология. Хрестоматия. М.: Юристъ, 2000 

12. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Я.Ю.Кондратьєва. 

К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 

13. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Л.І. Казміренко, 

Є.М. Моісеєва. К.: Вид-во КНТ, 2007 

14. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. К.: 

Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 

15. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями // за заг.ред. 

Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва.  К.: Вид-во КНТ, 2008 

2.5 Тема 5. Пенітенціарна психологія. 

1. Предмет, об‟єкт та основні завдання пенітенціарної психології. 

2.  Характеристика типів засуджених. 

3. Характеристика мікросередовища засуджених та його психологічних 

особливостей. 

4.  Основні чинники ресоціалізації та реадаптації засуджених. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Психологічна характеристика особистості засуджених та їх 

адаптаційних можливостей. 

2. Психологічні особливості мікросередовища засуджених. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Психологічна характеристика особистості засуджених та їх 

адаптаційних можливостей. 

2.  Методи психологічного впливу на засуджених. 

 

Тестові завдання 

 

1. Предмет пенітенціарної психології – це: 

а) закономірності утворення і функціонування груп засуджених; 
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б) психічні явища, що виникають при позбавленні свободи та 

застосуванні інших видів покарань, психологічні умови і особливості 

процесу корекції і ресоціалізації особистості засуджених; 

в)  психологічні  рекомендації щодо  підготовки  засуджених  до  

життя  на свободі. 

 

2. Динаміка особистості в умовах позбавлення свободи – це: 

а) сукупність "критичних" змін у психічному стані особи від арешту до 

завершення відбування покарання; 

б) домінування страху перед майбутнім покаранням; 

в) зростання серед засуджених питомої ваги акцентуйованих та 

психопатизованих осіб. 

 

3. Види адаптації особистості засудженого: 

а) соціальна і психологічна; 

б) позитивна та негативна; 

в) демонстративна і пластична. 

 

4. Засуджених, які  працюють, за можливості здобувають освіту чи 

нову спеціальність, не порушують вимог режиму та не вчиняють 

правопорушень, відносять до прошарку: 

а) «лідери»; 

б) «нейтральні» 

в) «актив». 

 

5. Мікрогрупа засуджених з двох до 5-6 осіб, що бере на себе 

виконання та розподіл господарчих функцій: утримання особистого майна та 

нагляд за ним, здобування та розподіл матеріальних благ тощо – це: 

а) «болото»; 

б) «земляцтво»;  

в) «сім„я». 

 

6. Об„єднання вихідців із одного району чи міста, області, що можуть 

бути сформовані за національною чи іншою ознакою (наприклад, 

приналежність до певної релігійної конфесії) – це: 

а) «земляцтво»; 

б) «сім„я»; 

в) «болото». 

 

7. Злочинні групи бувають:  

а) великі, малі. 

б) неорганізовані, організовані.  

в) формальні, неформальні. 
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8. Неорганізовані злочинні групи бувають: 

а) без попередньої змови; 

б) з попередньою змовою; 

в) постійно існуючі. 

 

9. Злочинна група - це: 

а) об„єднання людей, що становить малу неформальну групу, яка 

певним чином організована і виступає як єдиний особливий суб„єкт 

діяльності. 

б) антисуспільне об„єднання людей на основі сумісної злочинної 

діяльності. 

в) тимчасове об„єднання окремих злочинців та рецидивістів. 

 

10. Злочинні групи створюють: 

а) особливу суспільну небезпечність; 

б) меншу суспільну небезпечність, ніж злочинці-одинаки; 

в) рівну суспільну небезпечність зі злочинцями-одинаками. 

 

Рекомендована література 

 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990 

2. Васильев В.Л. Юридическая психология. С.-Пб., 2005 

3. Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. 

М.,1980 

4. Еникеев М.И. Юридическая психология. Учебник для вузов. М., 

2005 

5. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической 

психологии. – Харьков, 2005 

6. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. – К., 2004  

7. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Кн. 1. М., 1998 

8. Сухов А.Н. Социально-психологические явления в среде 

осужденных. Рязань, 1991 

9. Тактика здійснення переговорної діяльності працівниками 

правоохоронних органів. // Збірник статей. К., 2006. 

10. Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С. Преступления осужденных: 

причины и предупреждение. Ереван, 1988 

11. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991 

12. Юридическая психология. Хрестоматия. М.: Юристъ, 2000 

13. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Я.Ю.Кондратьєва. 

К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 

14. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Л.І. Казміренко, 

Є.М. Моісеєва. К.: Вид-во КНТ, 2007 

15. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. К.: 

Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 
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16. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями // за заг.ред. 

Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва.  К.: Вид-во КНТ, 2008 

 

2.6 Тема 6. Психологічні особливості особистості потерпілого. 

1. Юридична і психологічна характеристика потерпілого.  

2. Психологічні аспекти впливу злочину на особистість потерпілого 

та формування його показань. 

3. Віктимна поведінка. 

4. Методика вивчення особистості потерпілого. 

5. Поведінка потерпілого від злочину та її характеристика. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Поняття віктимної поведінки. Особистісні риси характеру, які 

зумовлюють віктимну поведінку. 

2. Психодіагностика і прогнозування віктимної поведінки. 

3. Ситуативні фактори, що зумовлюють віктимну поведінку. 

4. Психопрофілактика та запобігання віктимній поведінці. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Психологія віктимності. 

2. Віктимологічна характеристика потерпілого від злочину. 

3. Потерпілий від злочину, кримінально-психологічні різновиди. 

4. Особливості віктимної поведінки неповнолітніх. 

 

Тестові завдання 

 

1.Злочинна група формується на основі: 

а) добровільності; 

б) примушування; 

в) випадковості. 

 

2. В злочинній групі діють: 

А) Інтегруючі сили. 

Б) Дезінтегруючі сили. 

В) Постійне протиборство інтегруючих та дезінтегруючих сил. 

 

3. На злочинну групу можна впливати:  

а) через лідера та на всю групу в цілому;  

б) тільки впливаючи на лідера; 

в) тільки впливаючи на всю групу в цілому. 

4. На злочинну групу можна впливати безпосередньо: 

а) дискредитацією, вилученням, заміщенням; 
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б) залякуванням, тиском;. 

в) умовляннями, підкупом, перевихованням. 

 

5. На групу в цілому можна впливати з метою її знешкодження за 

допомогою: 

а) арешту всіх її учасників; 

б) шантажу всіх учасників групи; 

в) роз„єднанням її учасників. 

 

6. Основні риси організованої злочинності: 

а) наявність керованих злочинних груп; вчинення злочинів як 

промислу; наявність систем захисту від соціального контролю; 

б) наявність лідера, виконавців та ядра; 

в) Наявність злочинної діяльності у державних структурах. 

 

7. Внутрішня структура організованої злочинності: 

а) еліта, блок безпеки, відповідальні виконавці, рядові члени та 

обслуговуючий персонал; 

б) ядро, наближені, виконавці, ―шістки, знехтувані; 

в) чіткої структури не має. 

 

8. Злочинна група з перемінним складом, що спеціалізується на 

окремих злочинах, це: 

а) синдикат; 

б) групою з невизначеною структурою; 

в) конгломерат. 

 

9. Колектив відрізняється від синдикату: 

а) наявністю організації; 

б) наявністю збігу особистих цілей з суспільними; 

в) наявністю дисципліни. 

 

10. Другорядні та обслуговуючі члени організованої злочинної групи 

виконують роль: 

а) пригноблених; 

б) наближених до ядра; 

в) забезпечення захисту, підтримки та обслуговування. 

 

Рекомендована література 

 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990 

2. Васильев В.Л. Юридическая психология. С.-Пб., 2005 

3. Еникеев М.И. Юридическая психология. Учебник для вузов. М., 

2005 
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4. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии. 

– Харьков, 2005 

5. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. – К., 2004  

6. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Кн. 1. М., 1998 

7. Юридическая психология. Хрестоматия. М.: Юристъ, 2000 

8. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Я.Ю.Кондратьєва. К.: 

Видавничий дім “Ін Юре”, 2000 

9. Юридична психологія. Підручник // за заг.ред. Л.І. Казміренко, 

Є.М. Моісеєва. К.: Вид-во КНТ, 2007 

10. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. К.: Видавничий 

дім “Ін Юре”, 2000 

11. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями // за заг.ред. 

Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва.  К.: Вид-во КНТ, 2008 

 

2.7 Тема 7. Психологічна характеристика слідчої та прокурорської 

діяльності. 

1. Загальна характеристика слідчої діяльності.  

2. Структурні компоненти особистості слідчого. Характеристика станів, 

що впливають на діяльність слідчого.  

3. Загальна психологічна характеристика інформаційно-пошукових 

слідчих дій.  

3.1 Тактика психологічного впливу при допиті свідка, підозрюваного, 

потерпілого. 

3.2 Психологічні особливості одночасного допиту двох та більше осіб. 

4. Загальна психологічна характеристика інформаційно-

комунікативних слідчих дій.  

4.1 Психологічні чинники огляду місця події. 

4.2 Психологічні особливості обшуку. 

4.3   Психологічні чинники слідчого експерименту. 

4.4 Психологічна сутність пред‟явлення для впізнання.  

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Прийоми психологічного впливу під час досудового 

розслідування та їх система. 

2. Тактика психологічного впливу під час огляду та обшуку. 

3. Тактика психологічного впливу під час слідчого експерименту. 

4. Тактика психологічного впливу в процесі пред‟явлення для 

впізнання. 

 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Загальна психологічна характеристика прокурорської діяльності.  
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2. Структурні компоненти особистості прокурора. Характеристика 

станів, що впливають на діяльність прокурора.  

3. Психологічні особливості прокурорської діяльності по підтримання 

публічного обвинувачення. 

 

Тестові завдання 

 

1. Запитання слідчого, які задаються під час допиту з метою деталізації 

показань або для конкретизації отриманих відомостей, називаються такими, 

що: 

а) доповнюють; 

б) уточнюють; 

в) нагадують; 

г) є контрольними запитаннями. 

 

2. Що найбільш точно характеризує професійну адаптацію юриста: 

а) моральне задоволення результатами роботи; 

б) оволодіння професійними знаннями, навичками, вміннями; 

в) пристосування до умов роботи; 

г) сприйняття колективом. 

 

3. Питання, які задаються слідчим з метою перевірки отриманих 

відомостей, називаються такими, що: 

а) доповнюють; 

б) нагадують; 

в) є контрольними запитаннями; 

г) викривають. 

 

4. Який з загальнонаукових принципів психологічної науки висловлює 

органічно властиві світу і психіці динамізм і мінливість, що виявляються в 

історії всього людства, в житті кожної людини і в кожному психологічному 

акті? 

а) принцип об'єктивності; 

б) принцип детермінізму; 

в) принцип взаємозв'язку і взаємодії; 

г) принцип розвитку. 

 

5. Який із спеціальних принципів юридичної науки застерігає від 

зведення дослідження, представлення його результатів до констатації фактів, 

до описовості і наказує шукати, доводити, експериментально перевіряти 

шляхи вдосконалення правової реальності, практики діяльності 

правоохоронних органів? 

а) прінцип психологічної специфічності; 
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б) принцип конструктивності; 

в) принцип юридичної специфічності; 

г) принцип психологічної цілісності. 

 

6. Засвоєння особистістю правових цінностей, перетворення їх в норми 

свого життя і поведінки, в особисті якості і особливості психології – це: 

а) правова соціалізація; 

б) правова обізнаність; 

в) правова компетентність; 

г) правова підготовленість. 

 

7. Особливий напрямок юридичної психології (приватна теорія), що 

обслуговує потреби кримінального законодавства та формування практики 

його застосування, комплекс наукових положень про механізми включення 

психологічних знань в процес правотворчості і правозастосування - це 

а) виправна психологія; 

б) психологія кримінальної відповідальності; 

в) кримінальна психологія; 

г) психологія слідчих дій. 

 

8. Готовність до розуміння і врахування психологічних аспектів при 

здійсненні своєї професійної діяльності, до подолання психологічних 

труднощів на шляху вирішення професійних завдань – це: 

а) професійно-психологічна підготовленість юриста; 

б) професійно-психологічні знання; 

в) професійно-психологічні уміння; 

г) професійно розвинені психологічні якості. 

 

9. Що з перерахованого не відноситься до нетрадиційних 

психологічних методів розкриття і розслідування злочинів: 

а) гіпноз; 

б) використання психологічного портрета вірогідного злочинця; 

в) посмертна судово-психологічна експертиза; 

г) використання екстраординарних психофізіологічних 

(екстрасенсивних) здібностей людини при розкритті злочинів. 

 

10. Злочинна група, яка використовує розподіл праці, з чіткою 

дисципліною, конспірацією та корумпованими звя‟зками з державними 

органами називається: 

а) групою з невизначеною структурою; 

б) групою типу синдикат; 

в) групою з чіткою структурою, але малою за чисельністю. 
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Рекомендована література 
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4. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия: 

Учеб. пособие / Б.Ф. Водолазский. – Омск: Омская ВШ МВД СССР,1979. – 

54 с. 

5. Волобуєв А.Ф., Лозова С.М. Про сутність та психологічні засади 

пред‟явлення для впізнання / А.Ф. Волобуєв, С.М. Лозова // Форум права. – 

2009. − № 2. – С. 70-74. 

6. Галаган В.І., Басиста І.В. Психологічні аспекти пред‟явлення для 

впізнання / В.І. Галаган, І.В. Басиста // Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія право. – 2007. – Випуск 8. – С. 289-292. 

7. Галустян О.А. Вербальні та невербальні засоби негативного 

психологічного впливу на слідчого з боку допитуваного під час 

комунікативних слідчих дій / О.А. Галустян // Митна справа. – 2012. –              

№ 2, частина 2, книга 2. – С. 220-224.  

8. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий / Ф.В. 

Глазырин. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. – 136 с. 
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практическое пособие / М.И. Еникеев. – М.: Проспект, 2007. – 424 с. 

16. Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса: 

Учеб. пособие / Г.А. Зорин. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 1986. − 71 с. 
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процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи / І. Охріменко // 

Юридична Україна. – 2010. – № 4. – С. 121-126. 
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25. Порубов Н.И. Психологические основы допроса / Н.И. Порубов. - 
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27. Филонов Л.Б. Психологические способы выявления скрываемых 
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2.8 Тема 8. Психологічна характеристика судової діяльності.  

1. Загальна характеристика судової діяльності.  

2. Структурні компоненти особистості судді. Характеристика станів, 

що впливають на діяльність судді.  
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3. Психологічні особливості кримінального провадження під час 

рогляду слідчим суддею скарг на рішення дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора.  

4. Психологічні особливості кримінального провадження у суді першої 

інстанції. 

4.1 Судові версії. Психологічні особливості аналізу судових дій під час 

перевірки наявних і доказів. 

4.2 Психологічні особливості допиту обвинуваченого, потерпілих і 

свідків. 

4.3 Психологічні аспекти судових дебатів. Роль судових дебатів в 

активізації розумової діяльності суддів в оцінці доказів, усуненні протиріч, 

визначенні кола питань, що потребують вирішення у нарадчій кімнаті. 

4.5 Психологічні аспекти формування переконання і прийняття рішень 

судом. Психологія винесення вироку. 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Загальні психологічні аспекти цивільного судочинства. 

2. Психологічні особливості взаємовідносин сторін у цивільному 

процесі. Психологія міжособистісних стосунків у цивільному процесі. 

3. Психологічні аспекти судового розгляду цивільних справ.  

4. Психологічні особливості виконання судових рішень. 

 Теми есе (рефератів) 

1. Пізнавальна, конструктивна та комунікативна діяльність судді. 

2. Психологічні аспекти судового розгляду адміністративних справ. 

3. Психологічні особливості взаємовідносин сторін у господарському  

процесі. 

Тестові завдання 

 

1. Основними особливостями професійної діяльності судді є: 

а) правова регламентація; 

б) недостатня регламентованість соціально-правової, організаційно-

методичної бази професійної діяльності; 

в) владний, обов'язковий характер професійних повноважень посадових 

осіб правоохоронних органів; 

г) екстремальний характер правоохоронної діяльності; 

д) нестандартний, творчий характер праці; 
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2. Вид активності людини, цілеспрямована взаємодія людини з 

навколишнім середовищем, здійснюване на основі пізнання і спрямоване на 

її перетворення для задоволення потреб людини це: 

а) поведінка; 

б) діяльність; 

в) дія; 

г) комунікація. 

  

3. Структура діяльності складається: 

а) з мотиву, дій, цілей і результату; 

б) з дій і результату; 

в) з предметних і розумових дій; 

 

4. Дії, виконуючи які, людина усвідомлює їх значення для інших 

людей, тобто соціальний зміст це: 

а) емоція; 

б) діяльність; 

в) вчинок; 

г)  емпатія. 

 

5. Основними підструктурами професійної діяльності судді є: 

а) фізіологічна; 

б) пізнавально-прогностична; 

в) комунікативна; 

г) організаційно-управлінська; 

д) виховна. 

 

6. Психологічні вимоги до особистості судді включають в себе: 

а) високий рівень соціальної (професійної) адаптації; 

б) нервово-психічну (емоційну) стійкість особистості; 

в) корупційність поведінки; 

г) високий рівень інтелектуального розвитку, пізнавальну активність; 

д) комунікативну компетентність; 

є) організаторські здібності; 

ж) асоціальну поведінка. 

 

7. Методи психологічного впливу на особистість в юридичній 

психології спрямовані на: 

а) вивчення психологічних закономірностей людських відносин, 

регульованих нормами права, а також розробку науково обґрунтовані 

рекомендації для практики. 

б) попередження злочинної діяльності, розкриття злочину і виявлення 

його причин, перевиховання злочинців, адаптація (пристосування) їх до умов 

нормального існування в нормальному соціальному середовищі. 
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в) найбільш повне і об'єктивне дослідження, проведене експертом-

психологом за постановою слідчих або судових органів. 

г) псіхологіческій аналіз кримінального провадження. 

 

8. Хто вперше ввів в науку поняття рефлексу? 

а) Р. Декарт 

б) И.М.Сеченов 

в) І.П. Павлов 

г) П.К. Анохін 

 

9. Свідомість - це 

а) вища форма психічного відображення дійсності, що розвивається на 

основі більш простих форм і включає їх в себе; 

б) це цілісна і систематизована сукупність понять, засвоєних людиною; 

в) це психічне явище, до структури якого входять розуміння, 

запам'ятовування і можливість активного використання певних відомостей, 

що включаються в систему понять; 

г) відображення і ставлення людини до навколишнього середовища. 
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2.9 Тема 9. Психологічна характеристика адвокатської діяльності.  

1. Загальні психологічні особливості адвокатської діяльності. 

2. Психологія адвоката. Психологічні особливості взаємовідносин 

адвоката з клієнтом (підзахисним). 

3. Особливості взаємовідносин адвоката з учасниками процесу.  

4. Психологічні особливості захисту під час досудового 

розслідування. 

5. Психологія діяльності захисника у кримінальному провадженні в 

суді першої інстанції. Подання та дослідження доказів.  

6. Захисна промова адвоката. Психологічні аспекти формування 

переконання. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

 

1.Психічний стан підзахисного. Роль адвоката-захисника у знятті 

негативних станів у підзахисного. 

 2. Психологічні аспекти діяльності адвоката при наданні інших видів 

юридичної допомоги.  

3. Психологічні особливості представництва під час досудового 

розслідування. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Комунікація як складова психологічної діяльності адвоката. 

2. Місце та роль психологічної підготовки адвоката та підзахисного у 

кримінальному провадженні. 

3. Психологічні особливості представництва під час розгляду цивільної 

справи. 
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Тестові завдання 

 

1. Процеси, які відображають окремі властивості предметів і явищ, а 

психічний результат цієї дії називається відчуттям, це: 

а) сенсорні пізнавальні процеси; 

б) перцептивні пізнавальні процеси; 

в) мнемічні процеси; 

г) інтелектуальні процеси. 

 

2. Процеси, що відображають істотні зв'язки між явищами, це: 

а) сенсорні пізнавальні процеси; 

б) перцептивні пізнавальні процеси; 

в) мнемічні процеси; 

г) інтелектуальні процеси. 

 

3. Який тип пам'яті виражається в запам'ятовуванні і відтворенні 

думок? 

а) наочно-образна пам'ять; 

б) словесно-логічна пам'ять; 

в) рухова пам'ять; 

г) емоційна пам'ять. 

 

4. Відмінною особливістю якого типу пам'яті є широта спілкування і 

глибина проникнення в сутність пережитого колись почуття. 

а) наочно-образна пам'ять; 

б) словесно-логічна пам'ять; 

в) рухова пам'ять; 

г) емоційна пам'ять. 

 

5. Який з типів мислення сприяє прогнозуванню поведінки 

підозрюваних у кримінальній справі осіб, допомагає навчанню за допомогою 

посібників, полегшує складання аналітичних документів, оглядів, наукових 

доповідей. 

а) наочно-дієве (предметне) мислення; 

б) наочно-образне мислення; 

в) абстрактне (теоретичне) мислення; 

г) всі відповіді вірні. 

 

6. Динамічність мислення – це: 

а) здатність швидко, творчо орієнтуватися в розслідуваного справі, 

швидкість охоплення розслідуваної ситуації та визначення підстав, якими 

потрібно керуватися в подальшому розвитку версії; 

б) включення розумових операцій (спостережливості, уяви), які в 

дослідженні речових доказів і різних юридичних фактів найбільш значимі; 
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оперативність мислення відноситься і до пошукової діяльності слідчого, 

забезпечуючи розумне поєднання спостережливості, уяви та інтуїції; 

в) продуктивність творчої роботи при вирішенні багатьох проблем; 

г) виявлення істотних властивостей, зв'язків і відносин між предметами 

і явищами, поєднання аналізу і синтезу. 

 

7. Для відтворення у свідомості людей різних образів, що відбиваються 

в поведінці людини (в міміці, ході і т. п.) служить: 

а) усне мовлення; 

б) письмова мова; 

в) внутрішнє мовлення; 

г) діалогічне мовлення. 

 

8. До неформальних методів оцінки особистості в ході юридичної 

роботи відносять: 

а) бесіду; 

б) аналіз документів і вивчення біографії; 

в) різні тести; 

г) інтуїцію. 

 

9. У кримінальній психології темперамент, спеціальний тип вищої 

нервової діяльності, а також відомості про патологічні відхилення 

особистості відносяться до: 

а) соціально-демографічної групи ознак особистості; 

б) соціально-психологічної групі ознак особистості; 

в) психофізіологічної групі ознак особистості; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

10. В даний час дослідження особистості психології йде в наступному 

напрямку: 

а) психологія особистості виявляється шляхом аналізу результатов і 

продуктів її діяльності; 

б) шляхом вивчення формування психіки особистості в процесі її 

виховання і навчання; 

в) дослідження патологічних змін психологічної деятельності; 

г) всі відповіді вірні. 

 

 



 

 

44 

 

Рекомендована література 

 

1. Бочелюк В.Й. Юридична психологія: навчальний посібник / В.Й. 

Бочелюк. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.  

2. Варій М.Й. Психологія: навчальний посібник / М.Й. Варій. - К. : 

Центр учбової літератури, 2007. - 288 с  

3. Варламов В.А. Детектор лжи / В. А. Варламов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ПЕР СЭ-Пресс, 2004. - 352 с.  

4. Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник / В.Л. Васильев. - 

6-е изд., перераб и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 608 с. - (Учебник для вузов) 

5. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: 
организация, способы и технологии информационно-психологического 
воздействия [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://evartist.narod.ru/text3/72.htm. 

6. Еникеев М.И. Юридическая психология : учебник / М.И. Еникеев. - 

10-е изд. перераб. и доп. - М. : ТК Велби ; М. : Проспект, 2008. - 336 с.  

7. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы: учебное 

пособие / Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2010. - 352 с.  

8. Кондрюкова В.В. Забезпечення кадрової безпеки комерційних 

структур: відбір персоналу на роботу/ В.В. Кондрюкова // Правничий вісник 

Університету «КРОК». – Київ: Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «КРОК». – Вип. 6. – Т. 2., 2011. – с. 33-37. 

9. Кондрюкова В.В. Роль профілактики конфліктів у сучасному 

менеджменті / В.В. Кондрюкова // Правничий вісник Університету «КРОК». 

– Київ: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». 

– Вип. 5. – Т. 2., 2010. – с. 49-55. 

10. Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми 

юриспруденції: вибрані наукові праці. Кн. перша / М.В. Костицький. - 

Чернівці : Рута, 2009. - 580 с.   

11. Мороз О.М. Патопсихологічний аналіз особистості в 

правоохоронній практиці: монографія / О. М. Мороз. - К. : Атіка, 2009. - 320 

с.  

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія: навчальний посібник / 

Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець. - Чернівці : Книги - XXI, 2007. - 448 с.  

13. Прыгунов П.Я. Психологические особенности ролевого поведения 

менеджера по безопасности предпринимательства (на материалах служб 

безопасности негосударственных структур): монография / П. Я. Прыгунов. - 

М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж : Издательство 

НПО "МОДЭК", 2010. - 200 с.  

14. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных 

операций: Оперативное внедрение: учебное пособие / П. Я. Прыгунов. - К. : 

КНТ, 2006. - 472 с. - (Мир глазами спецслужб).  

15. Психология: учебник / Под ред. В.Н. Дружинина. - СПб.: Питер, 

2003. - 656 с.  



 

 

45 

 

16. Чугаєвська Л. Здоровий спосіб життя - запорука кваліфікованого 

працівника/ Л. Чугаєвська //Культура безпеки, екології та здоров‟я/ 

Всеукраїнський науково-популярний журнал. - К.: Міжнародна громадська 

організація "Екосвіт", 2010. - N 3. -  С. 17-18.  

17. Экман Пол Психология лжи [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.fidel-kastro.ru/psihology/psylgi.htm. 

18. Юридична психологія: підручник / За заг.ред. Л.І. Казміренко, Є.М. 

Моісеєва. - К. : КНТ, 2007. - 360 с.   

 

 

2.10 Тема 10. Підстави призначення та особливості проведення 

судово-психологічної експертизи. 

1. Правові та наукові засади судово-психологічної експертизи. 

Загальна характеристика судово-психологічної експертизи, фактичні та 

юридичні підстави її призначення.  

2. Предмет і основні завдання судово-психологічної експертизи. Межі 

компетенції судово-психологічної експертизи. Класифікація та види судово-

психологічної експертизи. Особливості підготовки матеріалів, які 

направляються для проведення судово-психологічної експертизи. 

3. Процесуальні аспекти організації і проведення судово-

психологічних експертиз. Права і обов'язки експерта. Види судово-психо-

логічних експертиз. 

4. Особливості організації і проведення комісійних психологічних 

експертиз та комплексних психолого-психіатричних експертиз.  

5. Висновок судово-психологічної експертизи, структурна, зміст та 

кримінально-правове значення.  

6. Відмінність судово-психологічної експертизи від судово-

психіатричної експертизи. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Судово-психологічні експертизи індивідуально-психологічних 

якостей особистості. Оцінка особистісної самосвідомості. Оцінка особистісної 

мотивації. Оцінка рис характеру. 

2. Предмет, підстави призначення та завдання судово-психологічних 

експертиз свідків і потерпілих для з'ясування здатності та можливості правильно 

сприймати юридично значущі події та давати свідчення на різних стадіях 

кримінального процесу. 

3. Експертна оцінка здатності неповнолітніх і осіб з психічними 

аномаліями давати свідчення. 

4. Судово-психологічні експертизи якостей особистості при групових 

правопорушеннях. 

http://www.fidel-kastro.ru/psihology/psylgi.htm
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5. Загальні особливості судово-психологічних експертиз неповно-

літніх.  

6. Основні аспекти судово-психологічних експертиз психічного 

стану неповнолітніх.  

7. Посмертна судово-психологічна експертиза психічного стану 

осіб. 

8. Харакетристика індивідуально-психологічних факторів 

суїцидального ризику.  

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Зміст поняття «Стан великого душевного хвилювання». 

2. Сутність та теоретичне обґрунтування питання про "патологічний 

афект".  

3. Особливості афекту в осіб у стані алкогольного, наркотичного чи 

токсичного сп'яніння. 

4. Судово-психологічна експертиза при розслідуванні доведення до 

самогубства. 

 

Тестові завдання 

 

1. Діяльність експерта як співробітника відповідної судовоекспертної 

установи чи експертно-криміналістичного підрозділу, також і спеціаліста – 

це: 

а) судово-експертна діяльність; 

б) експертна діяльність; 

в) експертно-криміналістична діяльність. 

 

2. Суб‟єктами експертно-криміналістичної діяльності є: 

а) лише керівники експертно-криміналістичних підрозділів чи служб; 

б) лише співробітники експертно-криміналістичних підрозділів чи 

служб;  

в) не лише експерти, а й слідчі, оперативні працівники. 

 

3. Поняття “судово-експертна діяльність”: 

а) вужче за поняття “експертно-криміналістична діяльність”; 

б) ширше за поняття “експертно-криміналістична діяльність”;  

в) ці поняття не пов‟язані між собою. 
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4. Докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх 

результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені 

особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив 

проведення експертизи – це: 

а) висновок експерта; 

б) експертно-криміналістине дослідження;  

в) внутрішнє переконання експерта. 

 

5. Суб'єктом судово-експертної діяльності може бути:  

а) судовий експерт; 

б) всі особи, які беруть участь у провадженні експертизи (від керівника 

до технічних помічників, лаборантів тощо), у тому числі нештатні експерти;  

в) лише та особа, яка безпосередньо відповідає на запитання, 

поставлені органом, що призначив експертизу. 

 

6. Правовий характер та наявність повноважень влади; дефіцит часу; 

наявність негативних емоційних станів – психологічні особливості, 

притаманні: 

а) будь-якій професійній діяльності;  

б) правоохоронній діяльності; 

в) суто діяльності експерта-криміналіста. 

 

7. Психологічна структура експертно-криміналістичної діяльності має 

такі компоненти: 

а) пізнавальний, виконавчий, контрольний, перевірочний; 

б) пізнавальний, конструктивний, комунікативний, організаторський, 

засвідчувальна та профілактична (виховна);  

в) правовий, організаційний, порівняльний, дослідницький, 

підсумковий. 

 

8. Мисленне оперування визначеною сукупністю фактів, встановлення 

нових фактів з метою пізнання об'єктивної істини у справі – це: 

а) пізнавальний компонент діяльності; 

б) комунікативний компонент діяльності;  

в) засвідчувальний компонент діяльності. 

 

9. За своєю природою експертні помилки можуть бути: 

а) ідеальними та матеріальними; 

б) випадковими та навмисними; 

в) об'єктивними (процесуальними, операційними) та суб'єктивними 

(гносеологічними, особистісними). 

 

10. Планування та реалізація планів за допомогою складного 

структурування ситуацій; визначення послідовності вивчення об‟єктів, 
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способів і методів дослідження, термінів і порядку проведення окремих 

досліджень – це сутність: 

а) пізнавальної діяльності експерта-криміналіста; 

б) засвідчувальної діяльності експерта-криміналіста;  

в) конструктивної діяльності експерта-криміналіста. 

 

11. Фіксація згідно з кримінально-процесуальним законом та 

відомчими нормативними актами процесу та результатів проведеного 

дослідження – це: 

а) організаційна діяльність експерта-криміналіста;  

б) засвідчувальна діяльність експерта-криміналіста;  

в) пізнавальна діяльність експерта-криміналіста. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК 

 

1. Психологія і юриспруденція як база юридичної психології. Зв‟язок 

юридичної психології з філософськими, юридичними, психологічними та 

іншими науками.  

2. Об‟єкт і предмет юридичної психології. Принципи юридичної 

психології. Категорії та поняття юридичної психології.  

3. Система та структура юридичної психології, її теоретичні та 

практичні завдання. 

4. Історія та основні етапи розвитку юридичної психології. Розвиток 

юридичної психології в Україні. 

5. Характеристика основних напрямів сучасної юридичної психології. 

6. Поняття і особливості методології в юридичній психології. 

Класифікація методів юридичної психології: методи наукового дослідження, 

методи психологічного впливу на особистість, методи судово-психологічної 

експертизи. 

7. Соціальні норми як регулятори поведінки особи в суспільстві та їх 

основні властивості. Основні різновиди нормативних систем в сучасному 

суспільстві. Основні особливості правових норм. Правосвідомість: основні 

ознаки та різновиди. Основні структурні компоненти індивідуальної 

правосвідомості. 

8. Правові почуття та установки. Індивідуальна та групова 

правосвідомість. Дефектність правосвідомості.  

9. Правова поведінка: поняття та загальна характеристика. 

Законослухняна, девіантна та делінквентна поведінка. Протиправний вчинок. 

Основні ознаки та характеристики девіантної поведінки. 

10. Етапи формування протиправної спрямованості поведінки. 

Взаємодія об‟єктивних і суб‟єктивних чинників у протиправній поведінці. 

Психологічна характеристика способу життя та його роль у формуванні 

особистості правопорушника. 

11. Поняття особистості правопорушника. Соціологічний, кримінально-

правовий і психологічний підхід. Соціальні і біологічні чинники формування 

особистості і детермінації її поведінки.  

12. Психологічні особливості правопорушників різних категорій. 

Специфіка протиправної спрямованості.  
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13. Психологічні особливості неповнолітніх правопорушників. 

Особливості та дефекти біологічного і соціального розвитку неповнолітніх 

делінквентів. 

14. Групова злочинність: соціально-економічні і психологічні витоки, 

соціальна небезпечність. Субкультура злочинних груп. 

15. Злочинна група. Шляхи утворення злочинних угруповань. 

Статусно-рольова структура злочинних груп.  

16. Психологічні особливості злочинних груп різної спрямованості. 

Соціально-психологічна характеристика організованої злочинності. 

17. Причини і умови формування протиправних груп неповнолітніх. 

Особливості їх організації, структури та мотивації злочинної діяльності. Роль 

акцентуацій, декомпенсацій та інших психічних відхилень в поведінці 

неповнолітніх членів злочинних угруповань. 

18. Загальна характеристика юридичної діяльності. Структура 

діяльності юриста: пізнавальна, комунікативна, конструктивна, 

організаторська, виховна та засвідчувальна. Психологічні особливості 

юридичної діяльності. 

19. Структура особистості юриста. Соціальні, психологічні та етичні 

вимоги до особистості юриста. Мотиваційна сфера особистості юриста, його 

спрямованість та самооцінка. Професійна придатність юриста. Формування 

особистості юриста в процесі навчання та професійної діяльності. 

20. Проблеми професійної деформації юриста: основні види, причини 

та ознаки. 

21. Психологія окремих слідчих дій: інформаційно-пошукові слідчі дії. 

22. Психологія окремих слідчих дій: інформаційно-комунікативні 

слідчі дії.  

23. Психологія допиту окремих категорій громадян: підозрюваних, 

свідків і потерпілих, дорослих і неповнолітніх тощо. 

24. Особливості психології засудженого до позбавлення волі. 

Психологічне вивчення особистості засудженого, можливості психологічного 

впливу на нього. Акцентуація і психопатизація засуджених. Психологія 

рецидивіста. Психологічні класифікації особистості засуджених.  

25. Субкультура в установах відбування покарань. Вплив на 

засудженого неформальних норм і традицій Соціальна ієрархія засуджених: 

статусно-рольові взаємини. Психологічні проблеми злочинної поведінки в 

установах відбування покарань. 
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26. Психологічна служба в установах відбування покарань. 

Психологічні засади та принципи організації роботи з засудженими. 

Психокорекційна робота в установах відбування покарань. Психологічні 

особливості роботи з неповнолітніми засудженими, жінками, засудженими 

вперше.  

27. Форми використання спеціальних психологічних знань в 

кримінальному судочинстві (судово-психологічна експертиза, участь 

спеціаліста-психолога в процесуальних діях, психологічна консультація). 

28. Судово-психологічна експертиза на досудовому слідстві та в суді: 

сфера компетенції, види та підстави призначення. Методи та методики 

психологічного дослідження при проведенні судово-психологічної 

експертизи.  

29. Особливості проведення судово-психологічних експертиз за 

окремими категоріями справ: в кримінальному процесі, цивільному процесі, 

при розгляді справ про адміністративні правопорушення.  

30. Види судово-психологічних експертиз: первинні, додаткові, 

повторні. Прості та комплексні судово-психологічні експертизи. Різновиди 

комплексних експертиз. Заочні та посмертні психологічні експертизи. 

31. Психологічна характеристика діяльності адвоката та складові його 

психологічної підготовленості. Зміст та сутність загальної та спеціальної 

психологічної культури адвоката. 

32. Психологічна характеристика діяльності слідчого та складові його 

психологічної підготовленості. Зміст та сутність загальної та спеціальної 

психологічної культури слідчого. 

33. Психологічна характеристика діяльності судді та складові його 

психологічної підготовленості. 

34. Психологічна характеристика діяльності прокурора та складові його 

психологічної підготовленості. Зміст та сутність загальної та спеціальної 

психологічної культури прокурора. 

 

 

 

 


