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Тема 1. Юридична психологія, її генеза, історія та функції в суспільстві 

1. Психологія як поняття і наука.  

2. Специфіка предмету психології.  

3. Психологія в давньому світі.  

4. Релігія і психологія в епоху Середньовіччя та Відродження.  

5. Проблема добра-зла і суду. 

6.  Становлення психології як науки.  

7. Основні психотерапевтичні школи.  

8. Юридична психологія в ХХ-ХХІ століттях. 

Тема 2. Особистість і суспільство. Психологічні характеристики 

9. Психологічні характеристики особистості.  

10. Сенсорність, раціональність, емоційність, інтуїтивність.  

11. Співвідношення екстравертивного та інтровертивного.  

12. Ціннісні ієрархії особистості і суспільства.  

13. Ментально-історичні концепції та їх вплив на психологічний стан та 

діяльність суспільства.  

14. Соціалізація особистості, ініціація.  

15. Нейролінгвістичне програмування. 

Тема 3. Психопатологія 

16. Психопатологія як центральна проблема девіантної поведінки.  

17.  Шизоїдна, маніакально-депресивна, нарцисична, психопатична, 

компульсивно-обцесивна девіація.  

18.  Суб’єктність та об’єктність в діяннях. Інфантилізм.  

19.  Проблема норми та девіації. 



Тема 4. Психологічні та правні проблеми українського суспільства 

20. Структура ціннісних ієрархій українського суспільства.  

21.  Декларовані та істинні цінності.  

22.  Заборони та дозволи.  

23.  Проблеми покарання, виживання та життя.  

24.  Поняття «сакрального», «антисакрального», «Україна-сакральне».  

25.  Свобода людини та перспективи анархізації чи тоталітаризації. 

26.  Соціальне буття як психологічна проблема.  

27.  Легітимізація особистості, колективу, легітимізація психологічних 

потреб. 

Тема 5. Кримінальна психологія 

28. Специфіка предмету кримінальної психології.  

29.  Психологічні аспекти здійснення злочину.  

30.  Кримінально-політичні злочини радянської тоталітарної машини проти 

людяності та українського народу.  

31.  Особистість обвинуваченого.  

32.  Психологія насильницької та випадкової злочинності.  

33.  Психологія тіньової економіки та корупції.  

34.  Психологія організованої злочинності.  

35.  Психологія потерпілого.  

36.  Психологія підліткової злочинності. 

 

Тема 6. Судова психологія 

37. Психологія обвинувачення, адвокатури, обвинувачуваного та 

потерпілого в судовому процесі.  

38.  Психологічні особливості обвинувачення /прокурора/ та захисту 

/адвоката/.  

39.  Психологічні особливості судді.  

40.  Психологічні особливості суду присяжних.  

41.  Медіація як форма вирішення конфлікту. 



 

Тема 7. Пенітенціарна психологія,  актуальні проблеми української 

пенітенціарної системи 

42. Покарання і соціальна педагогіка.  

43.  Загальні тенденції психологічного стану засудженого. психологічні 

особливості середовища засуджених. 

44.  Психологія в процесі ресоціалізації засуджених.  

45.  Методики ресоціалізації.  

46.  Хімічні та психологічні залежності як проблема пенітенціарної системи. 

 

Тема 8. Особливості юридичної психології України 

47. Ментальна специфіка українського соціуму та української юридичної 

системи. 

48.  Юридична психологія в Україні.  

49.  Юридична психологія в світі, загальні тенденції. 

 

 

 


