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1. Поняття та основні категорії психології 

2. Предмет, система та завдання юридичної психології 

3. Рання історія юридичної психології 
4. Розвиток юридичної психології у XX столітті 

5. Психологічна структура юридичної діяльності 
6. Психологічні особливості юридичної діяльності 

7. Сутність та структура особистості 
8. Психологія діяльності. Будова та різновиди діяльності 
9. Психічні пізнавальні процеси особистості: Відчуття та сприймання. 
10. Психічні пізнавальні процеси особистості: Пам'ять. Мислення  
11. Психічні пізнавальні процеси особистості: Уява. Увага. 

12. Роль емоційно-вольових якостей особистості в професійній діяльності 
13. Характеристика основних типів емоційних станів та їх вплив на 

ефективність вирішення професійних завдань 

14. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних органів 

15. Специфіка соціально-психологічних явищ, їх відмінність від явищ 
індивідуально-психологічних 

16. Типологія соціальних груп. Колектив як вищий рівень розвитку групи     

17. Урахування психології груп і колективів у діяльності правоохоронних 
органів  

18. Поняття та основні ознаки спілкування. Функції, види і засоби спілкування 

19. Особливості сприймання і розуміння людини людиною 

20. Психологія соціального сприймання в діяльності працівників 
правоохоронних органів 

21. Поняття конфлікту та загальні характеристики його проявів 
22. Характеристика причин виникнення та основних стадій конфлікту 
23. Шляхи вирішення конфліктів та їх попередження 
24. Поняття і механізми психологічного впливу 

25. Методи психологічного впливу на об'єкти правоохоронної діяльності 

26. Характер і види екстремальних ситуацій.  

27. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника 
правоохоронних органів 

28. Організація та здійснення психологічної підготовки працівників 
правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах 

29. Поняття особистості правопорушника (злочинця) 

30. Психологічна характеристика процесу формування 
особистості злочинця  

31. Злочинна поведінка та механізми її формування 

32. Психологія потерпілого   

33. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика 

34. Структура особистості прокурора та слідчого: спрямованість, мотивація, 
професійний досвід, характер і темперамент. 

35. Професійно значущі якості слідчого. 

36. Професіограма і психограма слідчого. 

37. Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних органів. 

38. Характеристика основних типів емоційних станів працівників правоохоронних 
органів та їх вплив на ефективність вирішення професійних завдань. 

39. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних органів. 

40. Психологія спілкування в діяльності працівників правоохоронних органів.  



41. Види та засоби спілкування. 

42. Поняття психологічного впливу в правоохоронній діяльності.  

43. Принципи та механізми психологічного впливу. 

44. Психологічний контакт і довірчі відносини в правоохоронній діяльності. 

45. Особливості взаємодії  прокурорського працівника з особами, що становлять 
професійний інтерес. 

46. Поняття конфлікту та його функції.  

47. Види та класифікація конфліктів. 

48. Конфлікти в діяльності працівників правоохоронних органів.  

49. Профілактика і шляхи вирішення конфліктів. 

50. Психологічні особливості діяльності по розслідуванню кримінальних 
проваджень. 

51. Застосування різних форм психологічних знань у кримінально-процесуальній 
діяльності. 

52. Психологічне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності. Рольова 
поведінка. 

53. Психологічна консультація та участь спеціаліста-психолога у 
правозастосовному процесі.  

54. Процесуальна регламентація використання психологічного знання у формі 
консультації.  

55. Участь фахівця-психолога у процесуальних діях. 

56. Участь психолога в огляді місця події по справах про вбивства, нанесення 
тілесних ушкоджень, зґвалтування. 

57. Змістовна специфіка пізнавальної, конструктивної, організаторської та 
комунікативної діяльності при розслідуванні злочинів. 

58. Загальні та специфічні психологічні чинники слідчої діяльності.  

59. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності. 

60. Психологічні особливості слідчої діяльності.  

61. Психологічна структура діяльності по розслідуванню злочинів.  

62. Компоненти слідчої ситуації. 

63. Вплив психологічних чинників на ефективність слідчої діяльності.  

64. Психологічні бар’єри та їх  нейтралізація. 

65. Психологічна характеристика огляду місця події та обшуку. 

66. Психологічна характеристика слідчого експерименту. 

67. Психологічна характеристика впізнання та виїмки. 

68. Психологічна характеристика освідування та ексгумації трупа. 

69. Психологічна характеристика допиту та очної ставки. 

70. Психолого-правовий аналіз взаємодії слідчого з органами дізнання в 
розслідуванні злочинів. 

71. Слідчо-оперативна група, як мала соціальна група, психологічний контакт 
учасників. 

72. Судово-психологічна експертиза:  об`єкт, компетенція, методи, межі. 

73. Напрями і види судово-психологічної експертизи.  

74. Психологічна характеристика здійснення окремих видів судово-психологічних 
експертиз. 

75. Формування вмінь психологічного аналізу кримінальної ситуації, визначення 
необхідності проведення судово-психологічної експертизи та формулювання 
запитань для психолога-експерта. 



76. Використання спеціальних знань фахівця-психолога в кримінальному та 
цивільному судочинстві. 

77. Використання спеціальних знань фахівця-психолога в господарському та 
адміністративному судочинстві. 

78. Психологічна характеристика етапів формування злочинної поведінки 
особистості.  

79. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості (насильницька, 
корислива). 

80. Проблема антисоціальної поведінки неповнолітніх правопорушників.  

81. Основні чинники виникнення та розвитку злочинної спрямованості у 
неповнолітніх. 

82. Професійна психологічна підготовка працівників правоохоронних органів. 

83. Комплексна ґрунтовна професійна підготовка юристів-правознавців.  

84. Основні завдання професійно-психологічної підготовки працівників 
правоохоронних органів. 

85. Поняття професійно-психологічного відбору в правоохоронні органи України.  

86. Професійний відбір на навчання та службу в правоохоронні органи. 

87. Психосексуальні девіації розвитку як підґрунтя до вчинення статевих злочинів. 

88. Участь психолога у кадровій роботі правоохоронного відомства. 

89. Психологія судового процесу. 

90. Психореабілітаційні заходи у правоохоронній діяльності. 
 


