
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

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 в 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. Петра- 

жицький). 

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. 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 в 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 вчиненого 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 вилучення. 

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 як консультанта на попередньому  етапі 

слідства. 



58. Залучення психолога як спеціаліста при проведенні слідчих дій. 

59. Проблема правомірного психологічного впливу під час 

розслідування злочинів. 

60. Компетенція та завдання судово-психологічної експертизи 

(СПЕ). 

61. Загальний предмет СПЕ. 

62. Окремі предмети СПЕ. 

63. Приводи для обов’язкового призначення СПЕ. 

64. Приводи факультативного призначення СПЕ. 

65. Види судово-психологічних експертиз. 

66. СПЕ емоційних станів. 

67. СПЕ потерпілих у справах про сексуальні злочини. 

68. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної 

групи. 

69. СПЕ визначення здатності неповнолітнього правопорушника 

розуміти значення вчинюваних дій. 

70. Комплексна судова психолого - психіатрична експертиза. 

71. Підготовка та призначення СПЕ під час попереднього слідства. 

72. Підготовка та призначення СПЕ у судовому засіданні під час 

розгляду кримінальних справ. 

73. Підготовка та призначення СПЕ при вирішенні цивільно-правових 

спорів. 

74. Методика проведення СПЕ. 

75. Етапи проведення та оформлення результатів СПЕ. 

76. Психологічна структура судової діяльності. 

77. Психологічна характеристика учасників судового процесу. 

78. Психологічні особливості подання свідчень у суді. 

79. Формування переконання і винесення вироку судом. 

80. Психологія судових дебатів. 

81. Психологія винесення вироку. 

82. Предмет та завдання пенітенціарної психології. 

83. Психологія особистості засудженого. 

84. Психологічно-правова характеристика мікросередовища 

засуджених. 

85. Методи психологічного впливу на засуджених з метою їх 

ресоціалізації. 



86. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки і самоосуду індивідом 

своєї поведінки. 

87. Психологічні умови соціальної реадаптації звільненого. 

88. Сутність та завдання професійного спілкування юриста, його основні 

засоби. 

89. Прийоми професійного спілкування юриста, бар’єри спілкування та 

їх подолання. 

90. Правомірний психологічний вплив юриста на об’єкти професійного 

спілкування. 

 


