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1. Предмет юридичної психології.  

2. Система юридичної психології.  

3. Зв'язок юридичної психології з іншими науками.  

4. Методи юридичної психології.   

5. Історія розвитку юридичної психології. 

6. Психологічна структура юридичної діяльності: пізнавальна, конструктивна, 

комунікативна, організаційна, профілактична, засвідчувальна.  

7. Юридичні професіограми: суддя, прокурор, слідчий, адвокат, нотаріус, 

юрисконсульт. 

8. Психологічні аспекти правової поведінки.  

9. Психологічна характеристика девіантної поведінки.  

10. Види девіантної поведінки.  

11. Делінквентна поведінка.  

12. Адиктивна поведінка.  

13. Психопатологічна поведінка. 

14. Мотиви злочинного діяння.  

15. Причини та умови вчинення злочинів.  

16. Прийняття рішення про вчинення злочину.  

17. Реалізація рішення про вчинення злочину.  

18. Способи вчинення злочинного діяння.  

19. Результат вчинення злочину та постзлочинна поведінка злочинця. 

20. Поняття особистості злочинця.  

21. Причини формування особистості злочинця.  

22. Структура особистості злочинця.  

23. Класифікація злочинних типів.  

24. Механізм формування злочинної поведінки.  

25. Поняття групи, її види.  

26. Поняття злочинної групи та їх класифікація.  

27. Психологічна характеристика злочинної групи.  

28. Психологічні особливості злочинних груп різних вікових груп та різного 

спрямування.  

29. Психологічна характеристика організованої злочинності.  

30. Поняття “неповнолітній”, класифікація вікових періодів осіб, віком до 18 

років. 

31. Психологічна характеристика підліткового віку та раннього юнацького віку.  

32. Формування особистості неповнолітнього злочинця та його психологічні 

особливості.  

33. Психологічні аспекти групової злочинності неповнолітніх. 

34. Психологічні особливості розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми. 

35. Форми використання спеціальних психологічних знань.  

36. Психологічне консультування.  

37. Спеціаліст-психолог як учасник кримінального процесу.  

38. Судово-психологічна експертиза.  

39. Особливості використання спеціальних психологічних знань щодо 

неповнолітніх. 

40. Психологічні особливості слідчої діяльності.  



  

41. Психологічні особливості особи слідчого.  

42. Психологія огляду місця події.  

43. Психологія допиту.  

44. Психологія очної ставки.  

45. Психологія пред’явлення до впізнання.  

46. Психологія обшуку. 

47. Поняття “потерпілого” у кримінальному процесі.  

48. Класифікація потерпілих.  

49. Психологічна характеристика потерпілого.  

50. Віктимна характеристика потерпілого. Види віктимності.  

51. Психологічна характеристика показань потерпілого.  

52. Психологічний аналіз потерпілих від окремих видів злочинів.   

53. Психологічні особливості діяльності адвоката.  

54. Психологічні особливості підготовленості адвоката.  

55. Психологічні аспекти відносин адвоката та прокурора в суді.  

56. Психологічні особливості захисної промови адвоката. 

57. Психологічна характеристика судової діяльності.  

58. Психологія судді.  

59. Психологічні особливості судового процесу.  

60. Психологія ухвалення рішення судом.  

61. Психологія судових дій. 

62. Поняття, предмет і завдання пенітенціарної психології.  

63. Методи впливу на засудженого.  

64. Психологічна характеристика засудженого.  

65. Психологічний аналіз колективу засуджених (мікросередовища).  

66. Психологічна характеристика типів засуджених.  

67. Психологія тюремного побуту.  

68. Психологічні основи адаптації засуджених.  

69. Психологічні аспекти цивільного процесу.  

70. Психологія учасників цивільного процесу.  

71. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі.  

72. Судово-психологічна експертиза у справах про відшкодування моральної 

шкоди.  

 

Керівник навчальної дисципліни 

к.ю.н., доцент                             Петечел О.Ю. 

кафедри кримінального права  
 


