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Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія оперативно-

розшукової діяльності» є формування у слухачів системних знань, у тому 

числі загальнотеоретичного, методологічного, філософського, соціологічного, 

психологічного, управлінського, правового й оперативно-розшукового 

характеру, які лежать в основі пізнання предмету психології оперативно-

розшукової діяльності та уявлення його специфічного змісту.  

Вивчення курсу «Психологія оперативно-розшукової діяльності» 

передбачає також глибоке засвоєння слухачами психологічних особливостей 

суб’єктів оперативно-розшукової діяльності в контексті їхньої професійної 

діяльності. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Оперативно-

розшукова діяльність», «Кримінальний процес», «Юридична психологія», 

«Конфліктологія». 

 

Загальні компетентності: 

ЗК3 – здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово; 

ЗК7 – здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 

ЗК8 – здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК10 – здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 

Фахові (спеціальні) компетентності: 

СК3 – здатність професійно оперувати категоріально понятійним 

апаратом права і правоохоронної діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН3 – збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її; 

ПРН4 – формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки; 

ПРН6 – розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності; 

ПРН8 – здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для 

повного та всебічного встановлення необхідних обставин. 

 

Робоча програма містить повний перелік змісту тем курсу «Психологія 

оперативно-розшукової діяльності», які має опрацювати здобувач вищої 

освіти, списки рекомендованої літератури (основної та допоміжної).  

Курс передбачає:  

для денної форми навчання 7 лекційних, 8 семінарських та 12 

практичних занять; 

для заочної форми навчання (2+1) 5 лекційних, 3 семінарських та 7 

практичних занять; 

для заочної форми навчання 2 лекційних, 1 семінарське та 3 практичних 

занять. 
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Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюються 

щорічно). 

денна форма – 3 кредити ECTS, 90 год. 

заочна форма – 3 кредити ECTS, 90 год. 
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Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Психологія оперативно-розшукової діяльності, як самостійна галузь 

наукового знання. Теоретичні передумови формування системи психології 

оперативно-розшукової діяльності, її сутність і поняття. Цілі та завдання 

дисципліни "Психологія оперативно-розшукової діяльності". Основні 

принципи психології оперативно-розшукової діяльності. Психологічна 

характеристика професійної діяльності. Зв'язок професійної діяльності з 

психологічними аспектами та її вимоги до професійної психологічної 

підготовленості працівників. Головні функціонально-діяльнісні компоненти 

психології оперативно-розшукової діяльності. 

Структура психології оперативно-розшукової діяльності. Психологія 

суб'єктів ОРД. Психологія об'єктів ОРД. Психологічний зміст заходів ОРД. 

Основні напрями формування та розвитку психології оперативно-

розшукової діяльності: науковий, навчальний, практичний. Основні категорії 

психології оперативно-розшукової діяльності, які використовуються при 

оволодінні стану психологічної підготовленості оперативного працівника. 

Історичний аспект використання психологічних знань у правоохоронній 

діяльності. Психологія взаємозв’язку оперативно-розшукової, слідчої 

діяльності та судового процесу. Психологічне забезпечення, як умова 

підвищення ефективності вирішення прикладних завдань оперативно-

розшукової діяльності. 

 

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГІЯ СУБ’ЄКТІВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Загальнотеоретичні та прикладні основи психології суб’єктів ОРД. 

Особистісні та професійно-психологічні елементи психології суб’єктів ОРД. 

Соціально-психологічна характеристика професійної діяльності оперативного 

співробітника Національної поліції. Характеристика професійних вимог до 

особистості оперативного працівника. Формування професійно значущих 

якостей особистості. 

Основні психологічні умови формування майстерності правоохоронців. 

Психологічні характеристики оперативно-розшукової діяльності та її вимоги 

до особистості оперативного працівника. Професійно-психологічна модель 

оперативного працівника. Основні компоненти професійно-психологічної 

готовності: професійно значущі якості, вміння та навички професійного 

спілкування, саморегуляції професійної поведінки. 

Професійна чутливість. Відчуття та його основні характеристики. 

Особливості сприйняття в умовах виконання службових завдань. Професійна і 

психологічна спостережливість. Пізнавальні задачі та їх вирішення в 

діяльності правоохоронців. Особливості професійного мислення та чинники, 

що його визначають. Основні прийоми професійного мислення: з'ясування 
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задачі, організація пошуку, рефлексія, активізація самоконтролю.  

Явище професійної деформації особистості оперативного працівника 

Національної поліції та шляхи її попередження. 

 

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ОСІБ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Загальна психологічна характеристика конфіденційного 

співробітництва. Психологічна характеристика особистості субєкта 

конфіденційного співробітництва. Психологічні якості особи, як 

характеристика здатності до конфіденційного співробітництва. Використання 

психологічних знань при створенні довірчих відносин між оперативним 

працівником та кандидатом до конфіденційного співробітництва. Врахування 

вербального та невербального аспекту спілкування. Види психічних станів 

особи, їх вплив та використання в діяльності оперативного працівника при 

роботі з конфідентом. Міжособисті відносини, які складаються в процесі 

конфіденційного співробітництва. Психологічна діагностика розвитку та 

подальшого існування взаємовідносин між оперативним працівником та 

конфідентом. 

Психологічні засади встановлення довірчих відносин в оперативно-

розшукової діяльності. Особливості довірчого спілкування оперативного 

працівника. Специфіка спілкування з об'єктом оперативної уваги. Врахування 

мотивації співпраці конфідента з правоохоронними органами.  

 

ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЯ ОБ’ЄКТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Вихідні особистісні складові психології об’єктів ОРД. Складання 

психологічного портрету злочинця. Типологія особистості злочинця. 

Структурно-психологічний аналіз особистості злочинця. Основні риси 

особистості злочинця. Агресивність, жорстокість в структурі особистості 

злочинця. Оперативно-значущі критерії для визначення психологічного 

статусу осіб, що представляють оперативний інтерес. Програма вивчення 

особистості злочинця по групам психологічних ознак. Неформальні норми 

поведінки професійних злочинців. 

Особливості психології організованих груп та злочинних організацій як 

об’єктів ОРД. Особливості особистості й поведінки членів злочинних 

угруповань. Психологія групової злочинної поведінки. Соціальний статус, 

соціальні ролі та групові рольові сподівання. Групові норми та ціннісні 

орієнтації, система групових санкцій. Види злочинних груп: випадкові та 

організовані. Об'єднання організованих злочинних груп. Основні ознаки 

організованих злочинних груп. Банда. Згуртованість, сталість організованої 

злочинної групи. Злочинне співтовариство (злочинна організація). 

Феномен лідерства в організованих групах та злочинних організаціях. 

Психологічна характеристика окремих типів злочинців як об’єктів психології 

ОРД.  
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ТЕМА 5. КОНФЛІКТИ В ЗЛОЧИННОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Загальне уявлення про конфлікти в злочинному середовищі. Професійне 

спілкування в психологічно складних ситуаціях. Загальна характеристика та 

види психологічного складних ситуацій професійної діяльності: стресові, 

конфліктні, екстремальні, критичні. Особливості механізму виникнення та 

протікання конфліктів в діяльності правоохоронних органів.  

Специфіка конфліктів та їх вирішення в організованих злочинних 

формуваннях. Використання оперативними підрозділами відомостей про 

конфлікти в злочинному середовищі. 

Характеристика суб'єктів конфлікту. Шляхи врегулювання конфліктів. 

Напрямки та засоби вирішення конфліктів. Поняття управління конфліктом. 

Управління конструктивними і деструктивними конфліктами. Стадії 

управління конфліктом. Багатоваріантність шляхів урегулювання конфліктів. 

Стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях: моделі поведінки у конфліктній 

взаємодії. 

Конфлікти в злочинному середовищі та їх використання в оперативно-

розшуковій діяльності. Стимулювання конфлікту, його форм и засобів. 

Конфлікт між лідером та групою. Конфлікт між рядовим членом злочинної 

групи та групою. Умови конфлікту "особистість – група" та їх прояви в 

оперативно-розшуковій діяльності.  

 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Поняття та психологічна сутність заходів ОРД. Класифікація заходів 

ОРД та основні психологічні вимоги до їх проведення. Поняття, сутність та 

призначення психологічного змісту заходів ОРД. Психологічні особливості 

проведення співробітниками уповноважених оперативних підрозділів 

негласних слідчих (розшукових) дій. Психологія пошуку та отримання 

оперативної інформації в ОРД. Психологічні аспекти залучення громадян до 

негласної співпраці. Психологія проведення оперативної установки, 

особистого пошуку, оперативного огляду та візуального спостереження. 

 

 

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ У ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Поняття й сутність психології оперативного спілкування в ОРД. Загальні 

принципи встановлення й розвитку психологічного контакту з об’єктом 

оперативного спілкування. Психологічні прийоми управління 

цілеспрямованою бесідою з об’єктом оперативного спілкування. Суперечності 

в оперативному спілкуванні та їх подолання. Підготовка працівників 

оперативних підрозділів до взаємодії з об’єктами оперативного спілкування. 

Психологічні аспекти оцінки якості одержаної інформації та маскування 



8 

  

інтересу до обговорюваних питань. Застосування поліграфа при перевірці 

достовірності інформації. 

Психологічний вплив в ОРД. Класифікація методів психологічного 

впливу в ОРД. Методи протистояння стороннього впливу в ОРД. Заходи 

протидії психологічного впливу з боку об'єктів ОРД та способи їх подолання. 

Метод психологічного стимулювання. 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Психологія оперативно-розшукової 

діяльності» передбачено залік. 
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Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання щодо здійснення кримінального аналізу Національною поліцією 

засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні 

практичні навички та вміння відносно пошуку інформації з відкритих 

джерел; аналізу та оцінки оперативної обстановки в цілому та за видами 

злочинної діяльності; аналізу та оцінки інформації по матеріалам 

оперативно-розшукового та кримінального провадження; оцінки джерел 

інформації; складання схеми зв’язків, злочинної діяльності; 

прогнозування криміногенні ситуації. Під час заняття продемонстрована 

стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 

законодавства, теорії та практики кримінального аналізу. 

4 

Питання щодо здійснення кримінального аналізу Національною поліцією 

засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні 

навички та вміння відносно пошуку інформації з відкритих джерел; 

аналізу та оцінки оперативної обстановки в цілому та за видами злочинної 

діяльності; аналізу та оцінки інформації по матеріалам оперативно-

розшукового та кримінального провадження; оцінки джерел інформації; 

складання схеми зв’язків, злочинної діяльності; прогнозування 

криміногенні ситуації; всі передбачені планом заняття навчальні завдання 

виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 

продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та практики кримінального аналізу. 

3 

Питання щодо здійснення кримінального аналізу Національною поліцією у 

цілому засвоєні; практичні навички та вміння відносно пошуку інформації 

з відкритих джерел; аналізу та оцінки оперативної обстановки в цілому та 

за видами злочинної діяльності; аналізу та оцінки інформації по 

матеріалам оперативно-розшукового та кримінального провадження; 

оцінки джерел інформації; складання схеми зв’язків, злочинної діяльності; 

прогнозування криміногенні ситуації мають поверхневий характер, 

потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з 

помилками. 
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2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 

терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 

помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 

для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

Критерії оцінювання 

самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

 

Виконання індивідуальної творчої роботи: 

- підготовка матеріалів – до 15 балів;  

- доповідь за опрацьованим матеріалом – до 5 балів;  

- стаття (прийнята до друку) – до 15 балів;  

- доповідь на конференції – до 15 балів; 

- тези в матеріалах конференції – до 5 балів. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Виконання самостійних навчально-дослідницьких завдань: 

- план-конспект з теми заняття – до 5 балів;  

- підготовка зразків оперативно-службових документів – до 5 балів;  

- тестування – до 5 балів; 

- підготовка мультимедійних презентацій відкритого характеру – до 10 балів. 

 

Для навчальної дисципліни «Психологія оперативно-розшукової 

діяльності» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступає залік. 
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Додаток 4 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПСИХОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Освітній ступінь: бакалавр 

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 // Юридический 

вестник. – 1998. №4. С.5. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 // Голос України. 2001. 10 січ. 

3. Конституція України / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : //http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

4. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

2001. №25-26. Ст.131 (з наступними змінами та доповненнями). 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 / 

Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

6. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 / Верховна Рада 

України [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 

7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 / 

Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 

8. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 // Відомості 

Верховної Ради України. 2015. №40-41. Ст. 379. 

9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби 

безпеки України, Міністерства фінансів України, Адміністрації державної 

прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 

№114/1042/516/1199/936/1687/5. 

10. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України: Наказ МВС України від 16.02.2018 № 111. 

11. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-

пошукову систему органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 

12.10.2009 №436 (зі змінами). 

12. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
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досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні: Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575. 

13. Про затвердження Положення про Департамент кримінального 

аналізу Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 

29.12.2019 № 1354. 

14. Про затвердження Положенням про Департамент карного розшуку 

Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 

14.11.2015 № 90. 

15. Про затвердження Положення про Департамент кіберзлочинності 

Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 

10.11.2015 № 85. 

16. Про затвердження Положення про Департамент протидії 

наркозлочинності Національної поліції України: Наказ Національної поліції 

України від 17.11.2015 № 95. 

17. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних 

розслідувань Національної поліції України: Наказ Національної поліції 

України від 23.10.2019 № 1077. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та  

методичні матеріали: 

1. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., 

Кондратьєв Я.Ю., Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-

службової діяльності працівників міліції: У 2 ч.:Навч.-метод. посібник / 

Національна академія внутрішніх справ України. К.: НАВСУ, 2003. Ч. 1: 

Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів. 123с. 

2. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., 

Кондратьєв Я.Ю., Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-

службової діяльності працівників міліції: У 2 ч.:Навч.-метод. посібник / 

Національна академія внутрішніх справ України. — К.: НАВСУ, 2003. — Ч. 3: 

Психологічне забезпечення переговорної діяльності. 102с. 

3. Андросюк В. Г., Бараненко Б. І., Гавловський В. Д., Гега П. Т., 

Гуцалюк М. В. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань: 

(Використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): 

Наук.-практ. посіб. / Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю при Президентові України; Міжвідомчий науково-

дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю / 

Я.Ю. Кондратьєв (ред.) - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 

2002. - 436с. 

4. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кириченко І.Г., Кондратьєв Я.Ю., 

Юхновець Г.О. Адаптація випускників вищих навчальних закладів МВС 

України до службової діяльності: Психолого-пед. реком. / Національна 

академія внутрішніх справ України. - К.: НАВСУ, 2001. - 46с. 

5. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., Костицький М.В., 

Тарарухін С.О. Юридична психологія: Альбом схем з коментарями: Навч. 

посібник / Національна академія внутрішніх справ України / Я.Ю. Кондратьєв 

(ред.). - 2-е вид., доопрац.та доп. - К.: Видавн. дім "Ін Юре", 2000. - 112с. 
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6. Антипов В.І., Гайдашук А.В., Радченко Н.Г., Тіщенко А.П., 

Шаповалов О.В. Психологічна профілактика суїцидальної поведінки 

працівників органів внутрішніх справ: Метод. рек. / Національна академія 

внутрішніх справ України; Київський ін-т внутрішніх справ при НАВСУ / 

С.І. Яковенко (ред.). - К., 2000. - 120с. 

7. Бандурка А.М., Друзь В.А. Психология власти: Учебное пособие для 

вузов. – Харьков:НУВС. – 1998. 

8. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая 

психология: Учеб. для вузов / Национальный ун-т внутренних дел. - Х.: 

Издательство Национального университета внутренних дел, 2001. - 640с. 

9. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков: НУВС, 1996.  

10. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: 

загальна частина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Луганська академія 

внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / Е.О. Дідоренко (ред.), 

Я.Ю. Кондратьєв (ред.). - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. - 272с. 

11. Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ 

(психологічний аспект) / Національна академія внутрішніх справ України. - К.: 

Ніка-Центр, 2002. - 296с. 

12. Барко В.І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх 

справ (проактивний підхід): Монографія // МВС України. НАВСУ. - Київ: 

Ніка-Центр, 2003 р.- 446с. 

13. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Морозова Т.Р., Никифорчук Д.Й., 

Ніколаюк С.І. Психологічне супроводження оперативно-розшукової 

діяльності в органах внутрішніх справ. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. 

– 96с. (Серія: Бібліотека оперативного працівника). 

14. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Никифорчук Д.Й., Підюков П.П. Управління 

персоналом органів внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект): Навч. 

посіб. — К.: КЮІ, 2005. — 244с. 

15. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Підюков П.П. Розвиток комунікативних умінь 

керівників міліції та вирішення конфліктів (психолого-педагогічний аспект): 

Навч. посіб.. — К.: Київський юридичний ін-т, 2005. — 120с. 

16. Баронин А.С. Психологический профиль убийц: Пособие по 

криминальной психологии и криминалистике. — К., Паливода А.В., 2001. — 176с. 

17. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посібник для ВНЗ І-ІV рівнів 

акредитації (Рекомендовано МОН України). – К.: Новий Світ, 2009. – 334с. 

18. Бесчасний В.М., Гребеньов Г.В. Соціально-психологічні основи 

управління індивідом і групою: Навч.-практ. посіб. / Донецький юридичний ін-т 

Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ — Донецьк: ДЮІ, 2006. — 160с. 

19. Бесчастный В.Н., Лефтеров В.А., Литвинова Г.А. Психология 

эффективного руководителя ОВД: Науч.-практ. пособие / Донецкий 

юридический ин-т МВД при Донецком национальном ун-те — Донецк: ДЮИ 

МВД при ДонНУ, 2005. — 191с. 

20. Бочелюк В.В. Юридична психологія. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 336с. 

21. Будагьянц Г.Н. Основные этапы и психологические особенности 

подготовки стрелков из пистолета: Учеб. пособие / Луганский ин-т 



18 

  

внутренних дел. — Луганск: РИО ЛИВД, 2001. - 166с. 

22. Будіянський М.Ф. Використання психологічних знань у 

розслідуванні злочинів: Учбово-метод. посібник. - О.: Астропринт, 2001. - 96с. 

23. Великий В.М. Конфліктологія: Навчальний посібник. – Херсон: 

Видавець Чуєв С.М., 2006. – 340с. 

24. Виденеев И.А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие 

// МВД Украины. Ун-т внутр. дел. - Харьков: 1997 р.- 67с. 

25. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій 

діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-

практичний посібник / Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, О.В. Бочковий та ін.; 
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