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Анотація

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу з юридичної
психології. Матеріал подано за формою: питання – відповідь.
Видання містить стислі відповіді на питання, які виносяться на іспит і тому
може бути корисним під час самостійної підготовки студентів. Запропоновано
також перелік літератури, яку бажано опанувати під час вивчення предмета з
юридичної психології.
Для студентів, курсантів, слухачів юридичних навчальних закладів.
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