
Шановні студенти ! 

 

Кожен з Вас отримує індивідуальне завдання з Юридичної психології. 

 

Нижче у цьому документі розміщені Варіанти індивідуальних завдань, а в 

окремому документі під назвою «Список студентів Група 4», «Список 

студентів Група 5»… поруч зі своїм прізвищем, Ви зможете побачити номер 

Варіанту індивідуального завдання, яке Вам необхідно буде виконати. 

 

Індивідуальне завдання складається з 2-ох описових питань (питання для 

самоконтролю) та 1 задачі. 

Описові питання та розв’язання задачі оцінюються окремо за 50 – ти бальною 

шкалою. Таким чином, Ви отримаєте 2 оцінки. 

 

Індивідуальне завдання виконується письмово, в електронній формі. 

Відповіді на питання мають бути повними та чіткими. 

Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно !!! При наявності 

двох однакових робіт – обидва студенти отримують негативну оцінку. 

 

Завдання необхідно виконати до 30 квітня включно і надіслати на електронну 

пошту : Zholnovych@gmail.com (Група 1, 3), valentino.muradov@gmail.com 

(Група 2) та Marta.mazur@lnu.edu.ua (Група 4, 5, 6). 

 

Бережіть себе і своїх рідних ! 

mailto:Zholnovych@gmail.com
mailto:valentino.muradov@gmail.com
mailto:Marta.mazur@lnu.edu.ua


Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 1 

 

 

1. Яка структура особи злочинця? 

2. З якою метою злочинці влаштовують інсценування на місці події, які їх 

ознаки? 

 

3. Під час проведення дослідження О.К. Черновським, на базі загальних 

судів Чернівецької області, було поділено суддів-респондентів на дві групи й 

надано одній групі варіант завдання такого змісту: під час розгляду 

кримінального провадження про зґвалтування та вбивство експерт свідчить у 

суді про співпадіння ДНК обвинуваченого із зразками, вилученими на місці 

скоєння злочину. Чи спроможні дані показання експерта підсилити докази 

обвинувачення до такої міри, щоб вплинути на формування Вашого 

переконання про винуватість обвинуваченого. 87,5 % респондентів надали 

стверджувальну відповідь, 12,5 % сказали, що "ні".  

Інша група розглядала завдання такого змісту: під час розгляду 

кримінального провадження про зґвалтування та вбивство експерт свідчить у 

суді про співпадіння ДНК обвинуваченого зі зразками, вилученими на місці 

скоєння злочину. При цьому додає, що ймовірність співпадіння навмання 

відібраного зразка ДНК із вилученим на місці скоєння цього злочину складає 

один до мільйона. Чи спроможні ці показання експерта підсилити докази 

обвинувачення до такої міри, щоб вплинути на формування Вашого 

переконання про винуватість обвинуваченого? У цьому випадку лише 44,4 % 

дали стверджувальну відповідь, а 55,6 % респондентів констатували 

неспроможність такого доказу. 

1. В чому полягає сутність внутрішнього переконання судді? 

2. Які фактори можуть вплинути на переконання?  

3.Як Ви можете пояснити результати наведеного дослідження? 

 



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 2 

 

 

 

1. Які психологічні фактори впливають на вчинення злочину? 

2. Назвіть психологічні особливості особистості судді. 

 

3. Під час проведення обшуку шукані документи виявити не вдавалось. 

Тоді за розпорядженням слідчого підозрюваного вивели з кімнати, в якій 

проводився обшук, а усі меблі у ній переставили. Після цього обшукуваного 

завели в кімнату та уважно спостерігали за ним. Схвильований погляд 

обшукуваного почав ковзати по зміненій обстановці кімнати і нарешті 

зупинився на одній з шаф. У ній і виявились сховані документи. 

 1. У чому виразились мимовільні реакції обшукуваного та з якими 

психофізіологічними реакціями вони супроводжувались? 

 2. Яке їх діагностичне значення? 

 3. Які існують прийоми, за допомогою яких викликаються мимовільні 

реакції в обшукуваних? 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 3 

 

 

1. Які психологічні особливості особи обшукуваного проявляються у 

виборі ним способів укриття шуканого? 

2. Назвіть психологічні особливості прийняття суддею рішення. 

 

3. Проаналізуйте наведений нижче приклад і проведіть психологічну 

характеристику особи злочинця П. 

П. виїхав на дачу на автомобілі з несправними гальмами. У минулому,  П. 

був професійним гонщиком, тому вважав, що в дорозі з ним нічого статися не 

може, оскільки він зуміє за будь-яких складних дорожніх обставинах уникнути 

аварії. Раптом П. на своєму шляху побачив дитину, яка перебігала дорогу. П. 

різко загальмував, намагався маневрувати автомобілем, однак ці дії не 

допомогли, і в підсумку він збив хлопчика, який від отриманих ушкоджень, не 

приходячи до тями, помер. 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 4 

 

 

1. У чому проявляються психологічні особливості вчинення злочинів 

неповнолітніми особами? 

2. До яких хитрощів психологічного характеру вдаються обшукувані з 

метою ввести в оману слідчого, який проводить обшук? 

 

3. Обвинувачений Р. вчинив злочин, передбачений п.10 ч.2 ст. 115 КК 

України (умисне вбивство поєднане зі зґвалтуванням). Під час підготовчого 

провадження він заявив клопотання про розгляд кримінального провадження 

стосовно нього судом присяжних. Як присяжних у даному кримінальному 

провадженні було відібрано трьох жінок: М. (вчительку молодших класів), К. 

(працює бібліотекаром у міській бібліотеці) та Н. (методист у дошкільній 

установі). Беручи до уваги, що потерпілою по справі є жінка, і це може якось 

вплинути на об’єктивність присяжних, Р. заявив відвід всім присяжним. 

1. Проаналізуйте запропоновану фабулу.  

2. Як діяли би Ви, будучи прокурором (захисником)? 

3. Яке рішення прийняли би Ви, розглядаючи заявлене клопотання? 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 5 

 

 

 

1. Охарактеризуйте психологічні аспекти формування та функціонування 

злочинної групи. 

2. Назвіть психологічні особливості призначення покарання суддею. 

 

3. Для перевірки показань водія, який вчинив вночі наїзд на людину. яка 

лежала на дорозі (водій заявив, що не помітив лежачого), було проведено 

наступний слідчий експеримент. 

 У нічний час слідчий у присутності понятих та працівників поліції 

поклав на проїжджу частину муляж людини і непомітно спостерігав за діями 

водіїв автомобілів, що проїжджали. Метрів через 100 кожен автомобіль 

зупинявся, і водій допитувався, що він бачив на дорозі. Одержані показання 

були дуже суперечливими: одні бачили "щось", інші – "людину", "колоду" і 

т.п. Дані результати слідчої дії, слідчий за аналогією застосував до 

розслідуваного ним кримінального провадження.  

 1. Дайте оцінку діям слідчого. 

 2. Чи допустимим є застосування подібної аналогії під час проведення 

слідчого експерименту, спрямованого на перевірку суб’єктивних 

можливостей сприйняття ? 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 6 

 

 

 

1. Які психологічні фактори враховуються слідчим при організації та в 

ході проведення слідчого експерименту? 

2. В чому полягають психологічні особливості підбору присяжних ? 

 

3. Р. прийшов до будинку С., щоб повернути їй борг. С. почала ображати 

його, назвала злодієм за невчасно повернуті кошти. Р. почав наносити їй удари 

руками по обличчю та зіштовхнув її зі сходів будинку. 

1. Зробіть психологічний аналіз описаної ситуації.  

2. У чому роль особистості і поведінки потерпілого в механізмі злочинної 

поведінки? 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 7 

 

 

 

1. Які гарантії встановлені у законодавстві під час проведення 

освідування з метою дотримання психологічної рівноваги вході даної слідчої 

дії? 

2. Назвіть психологічні особливості розгляду кримінального 

провадження судом присяжних. 

 

3. Проаналізуйте наведений нижче приклад і проведіть психологічну 

характеристику особи злочинця І. 

За розпиванням спиртних напоїв, З. розповів І., що дружина І. йому 

зраджує, і вже давно перебуває в інтимних відносинах з Б., їхнім сусідом. Того 

ж вечора, І. став випитуватися у дружини - чи зраджує вона йому чи ні. 

Дружина І. все категорично заперечувала. Одного разу, після цієї розмови, І. 

побачив, як його дружина розмовляла з Б. біля під’їзду будинку. Того ж дня, 

перед вечерею, пригадавши ранкові події, І. охопив сильний гнів,  він схопив 

столовий ніж і кілька разів ударив свою дружину. Від отриманих поранень 

остання померла. 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 8 

 

 

1. Назвіть психологічні особливості слідчої діяльності. Розкрийте їх 

зміст. 

2. Чи впливає середовище місця позбавлення волі на особистість 

засудженого ? 

 

3.  У 90-х роках ХХ ст. американські вчені Брайан Катлер (Brian L. 

Cutler) та Стівен Пенрод (Steven D. Penrod) провели такий експеримент.  

Одній групі студентів запропонували проаналізувати вигадану справу 

про пограбування і вбивство без показань свідків, іншій групі студентів - ту ж 

справу, але з показаннями свідків. Студентів зобов’язали проаналізувати 

матеріали справи і ухвалити рішення. Результати експерименту відрізнялися. 

У першому випадку (де показань свідків не було) рівень засуджень склав 18%, 

у другому - 72%. Після цього дослідники надали другій групі студентів докази, 

які вказували на помилковість показань свідків, дискредитували їх. Рівень 

засуджень за цих обставин склав 68%.  

1. Про що свідчать результати цього експерименту ? 2. Яке значення 

він має для юридичної психології ?Відповідь обґрунтуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 9 

 

 

1. Назвіть фактори, які впливають на сприйняття події 

кримінального правопорушення свідком. Розкрийте їх зміст. 

2. Динаміка особистості засудженого в умовах позбавлення волі. 

 

3.  І. затриманий як співучасник організованої злочинної групи, що 

займається розбійними нападами на водіїв автомобілів. 

         За оперативною інформацією відомо, що серед членів злочинної групи І. 

є новачком, авторитетом не користується, вважається боягузом і у злочинах 

відіграє другорядну роль. Напередодні затримання І. поховав своїх батьків, у 

нього на утриманні залишилась неповнолітня сестра. Крім того, раніше І. 

серйозно захоплювався полюванням, має вищу освіту, судимості не має. До 

складу злочинної групи, окрім І., входять двоє осіб, раніше судимих за 

вчинення тяжких злочинів, які затримані та знаходяться в слідчому ізоляторі, 

а також організатор, місцеперебування якого не встановлено. 

1. Які особливості особистості І. та обставини можна 

використовувати на різних стадіях його допиту? 2. Яку оптимальну позицію 

спілкування доцільно обрати слідчому на стадії встановлення психологічного 

контакту з допитуваним? 3. Які психологічні прийоми варто використати 

для встановлення психологічного контакту з І. ? 

 

 

 

 

 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 10 

 

 

1. У чому полягають психологічні особливості проведення 

одночасного допиту двох і більше вже допитаних осіб ? 

2. Яке значення має тривожність (як психологічна риса) під час 

дослідження особи потерпілого ? 

 

3.  Стенфордський тюремний експеримент - психологічний 

експеримент, який 1971 року провів американський психолог Філіп Зімбардо, 

досліджуючи як впливає обмеження свободи та тюремне оточення на психіку 

людини, а також як впливає нав’язана людині соціальна роль на її поведінку. 

Добровольці грали ролі засуджених та охоронців в імпровізованій 

в’язниці, облаштованій у корпусі кафедри психології. Проте Зімбардо 

припинив експеримент достроково, через шість днів після його початку. 

1. У чому полягав Стенфордський тюремний експеримент? 2. Які 

психологічні особливості осіб засуджених та їх поведінки встановив 

Зімбардо? 3. Які психологічні особливості охоронців були виявлені ? 4. Якими 

були результати експерименту і  яка причина його дострокового припинення 

? 

 

 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 11 

 

 

1. Що таке "Стокгольмський синдром"? Яке його значення в 

юридичній психології ? 

2. Які Ви знаєте психологічні класифікації засуджених ? 

 

3. Ознайомтеся з прикладами "психологічних пасток" під час 

допиту. 

А) Початок допиту: 

Слідчий: Ви знали вбитого К.? (У допитуваного затремтіли руки). 

Підозрюваний: Я не знаю ніякого К.! Я не вбивав міліціонера! 

Слідчий: Чим Ви доведете своє алібі? Де Ви були у ніч вбивства? 

(Допитуваний почав нервово потирати свої пальці). 

Підозрюваний: Зараз я згадаю. Зараз… Ну так, звичайно, у ту ніч я був у 

знайомої… 

Слідчий: В яку? Звідки Ви знаєте, в яку ніч був вбитий К.? 

Б) Затриманий заперечував участь у вчиненні злочину інших осіб, але 

слідчий вважав, що брали участь ще двоє. 

Слідчий: Хто був з вами третім? 

Допитуваний: А другого Ви вже знаєте? (Зрозумівши, що проговорився, 

завмер зі страху).     

 Визначте для кожного з наведених випадків, на якому психологічному 

прийомі ґрунтується пастка? 

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 12 

 

 

1. Назвіть психологічні детермінанти поведінки підозрюваного. 

2. Розкрийте психологічний зміст процесу впізнання як слідчої 

(розшукової) дії. 

 

 

3. Цікавий і корисний для вивчення приклад зображено в кіноверсії 

драми Стівена Кінга "Втеча з Шоушенка" (1994 р.). Один із персонажів драми 

- бібліотекар Брукс Хетлен, провівши 45 років у в’язниці, безуспішно 

намагається вчинити новий злочин, щоб залишитися "вдома". Він вчиняє 

самогубство незабаром після "вимушеного" звільнення, не витримавши тягаря 

"свободи". 

 1. Яка психологічна проблема виникла в описаній ситуації ? 2. Які 

фактори її спричинили і чи можна було цього уникнути ? 

  

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 13 

 

 

1. Що таке «Ефект Свідка» або «Синдром Дженовезе»? Яке його 

значення у практичній діяльності? 

2.     Що таке психологічна адаптація засуджених ? Назвіть 

об’єктивні та суб’єктивні психологічні фактори адаптації засуджених ? 

 

 

3. Нижче наведено перелік окремих обставин (доказів), які свідчать 

проти підозрюваних. За даними проведених досліджень встановлено, що у 

кримінальному провадженні ці докази сприяють формуванню у слідчих 

переконання про вчинення особами кримінального правопорушення.   

• "невмотивований" і раптовий від’їзд з місцевості, де було вчинено 

злочин;  

• вигадане алібі; 

• підвищений інтерес до процесу розслідування; 

• поширення чуток про особу злочинця або потерпілого; 

• демонстративність поведінки, бажання у будь-який спосіб переконати 

оточуючих у непричетності до злочину, навіть коли про це ніхто не 

питає. 

1. Чи погоджуєтеся Ви з таким твердженням ? 2. Як конкретні наведені 

обставини можуть вплинути на хід досудового розслідування? Відповідь 

обґрунтуйте.  

 

  



Індивідуальне завдання з Юридичної психології 

 

Варіант 14 

 

 

1. Назвіть види поведінки потерпілого від кримінального 

правопорушення (залежно від ролі у ході реалізації проти нього злочинних 

дій). 

2. Розкрийте поняття та ознаки особистості засудженого. 

 

3. Які дії повинен вчинити слідчий для встановлення психологічного 

контакту з: 

А) підозрюваною В., яка працює головним бухгалтером у будівельній 

компанії, щодо вчинення розкрадання матеріальних ресурсів, пов’язаного з 

неправильним веденням бухгалтерського обліку на підприємстві;  

Б) раніше судимим підозрюваним Д. щодо заподіяння ним тілесних 

ушкоджень його родичу М.; 

В) неповнолітнім С., який, ідучи зі школи додому, став свідком ДТП. 

 


