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Змістовий модуль 2. 

ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Задачі з навчального курсу: 

 

Тема 11.  Психологія слідчо-судової діяльності. Слідчо-процесуальні 

дії 

 

Здача 1. 

 Під час розслідування кримінального провадження по факту серійних 

вбивств, пов’язаних із зґвалтуванням жертв насильства, слідчий прокуратури 

мав підозри до декількох свідків, що проходили у справі, з якої особу вбивці 

не було встановлено. Здійснивши певну низку слідчих дій стосовно 

підозрюваних, слідчому так і не вдалося встановити особу, причетну до 

такого насильницького злочину. Втім цю справу було прийнято до свого 

проводження прокурором Олексиком, котрий протягом 12 днів розслідував, 

залучив до справи та провів низку консультацій із різноманітними 

спеціальностями (медиками, педагогами, психологами, криміналістами).  

Завдання: 

Визначте, до якого компоненту професіограми прокурора відноситься 

означена діяльність та обґрунтуйте свою думку. 

 

Тема 18. Психологія судового процесу 

 

Задача 2. 

Прокурор Іванов у залі судового засідання провів допит підсудних-

членів злочинної групи Ступака, Каралаша та Фельдмак з метою з’ясування 

обставин справи, що викликають сумнів у причетності до скоєння злочину 

підсудного Ступака. 

Завдання: 

Вкажіть та обґрунтуйте, до якого структурного психологічного компоненту 

професіограми прокурорсько-слідчого працівника відноситься означена 

діяльність прокурора. 

 

Задача 3. 

 Прокурор Соломатін, котрий підтримував державне обвинувачення в 

суді у справі про вбивство гр. Колосова у процесі діалогу з підсудним 

Веселкіним завдяки своїм розвиненим професійно-психологічним 

властивостям зміг викликати у підсудного відвертість та сформував у ньому 

прагнення дати правдиві свідчення у справі. 

Завдання: 

Визначте, до якого структурного психологічного компоненту професіограми 

прокурора відноситься означена діяльність та обґрунтуйте свою думку. 

 

 



Задача 4. 

 Прокурор Цвєтков, готуючись до підготовчої частини судового 

засідання з метою ефективного підтримання державного обвинувачення в 

суді у справі зґвалтування гр. Марченко, для себе на аркуші паперу виклав 

свої міркування стосовно:  

- встановлення особи підсудного і часу вручення йому копії 

обвинувального висновку;  

- можливих відводів суду та учасників судового розгляду;  

- можливих відводiв інших учасників судового розгляду та пропозиції про 

задоволення цих заяв чи відмову в них; 

- порядку дослідження доказів;  

- оголошення показань підсудного, свідка;  

- додаткових допитів або передопитів свідка в присутності інших вже 

допитаних свідків або на очній ставці; 

- з’ясування питань відповідно до обставин справи, що є предметом 

дослідження.  

Завдання: 

Як можна охарактеризувати послідовність для прокурора? 

Визначте, до якого компоненту професіограми прокурора відноситься 

означена діяльність та обґрунтуйте свою думку. 

 

Задача 5. 

Підтримуючи державне обвинувачення у справі про хуліганські дії 

неповнолітнього Іванова, прокурор-обвинувач у своїй обвинувальній промові 

роз’яснив сутність законів, вказуючи на принципи моралі та моральності, 

акцентуючи увагу на шляхах викорінювання злочинності, що певним чином 

відображається на сприйнятті слів прокурора складом суду і всіх присутніх у 

залі засіданні. 

Завдання: 

Визначте, до якого компоненту професіограми прокурора відноситься 

означена діяльність та обґрунтуйте свою думку. 

 

Тема 20. Психологічна характеристика особистості слідчого, 

прокурора та судді 

 

Задача 6. 

У процесі проведеної перевірки прокурором Самохіном було 

встановлено, що гр. Цільник звільнений з посади страхового інспектора 

«АСК Оранта» з грубими порушеннями норм трудового законодавства, а 

також були визначені підстави для представлення прокурорм інтересів гр. 

Самохіна в суді. 

Завдання: 

1. Вкажіть, який документ повинен підготувати прокурор для відповідного 

прокурорського реагування. 



2. Визначте, до якого компоненту професіограми прокурора відноситься 

означена діяльність та обґрунтуйте свою думку. 


