
ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Заняття перше 

 

План  

 

1. Поняття та психологічна структура судової діяльності, її загальна 

характеристика. 

2. Вивчення психології особистості судді та його діяльності. Професійно 

важливі якості судді. 

3. Психологічні основи внутрішнього переконання судді та особливості 

прийняття ним рішення. 

4. Психологічні особливості суду присяжних 
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Питання для самоконтролю: 

 

1) Розкрийте сутність поняття "судова діяльність". 

2) Що є предметом вивчення психології суддівської діяльності? 

3) Назвіть психологічні ознаки судової діяльності. 

4) Розкрийте психологічну структуру судової діяльності. 

5) Яке місце психології суддівської діяльності в структурі юридичної 

психології? 

6) Назвіть психологічні особливості особистості судді. 



7) Якими  професійно важливими якостями повинен володіти суддя для 

ефективного здійснення своєї роботи ? 

8) Що таке професіограма судді? Якими ознаками (властивостями) вона 

характеризується? 

9) Що таке внутрішнє переконання судді ? 

10) Які ознаки характеризують внутрішнє переконання судді ? 

11) Які фактори впливають на внутрішнє переконання судді ? 

12) Назвіть психологічні етапи внутрішнього переконання. 

13) Назвіть психологічні особливості прийняття суддею рішення. 

14) У чому полягає психологічна сутність прийняття колегіального рішення 

судом? 

15) Назвіть психологічні особливості призначення покарання суддею. 

16) Які вимоги ставить законодавець до особи присяжного? 

17) Які риси повинні бути притаманні присяжному? 

18) В чому полягають психологічні особливості підбору присяжних ? 

19) Назвіть психологічні особливості розгляду кримінального провадження 

судом присяжних. 

 

Завдання та задачі: 

 

1. Складіть схематично професіограму особистості судді. 

 

2. Під час проведення дослідження О.К. Черновський, аналізуючи 

діяльність суддів загальних судів Чернівецької області, поділив суддів-

респондентів на дві групи,  одній групі було запропоновано завдання такого 

змісту: під час розгляду кримінального провадження про зґвалтування та 

вбивство експерт свідчив у суді, що зразки  ДНК обвинуваченого збігаються 

із зразками, вилученими на місці вчинення злочину. Чи спроможні показання 

експерта підсилити докази обвинувачення до такої міри, щоб вплинути на 



формування Вашого переконання про винуватість обвинуваченого. 87,5 % 

респондентів дали стверджувальну відповідь, а 12,5 % сказали, що "ні".  

Інша група виконувала таке завдання: під час розгляду кримінального 

провадження про зґвалтування та вбивство експерт свідчив у суді про те, що 

зразки ДНК обвинуваченого збігаються зі зразками, вилученими на місці 

вчинення злочину. При цьому додає, що ймовірність збіжності навмання 

відібраного зразка ДНК із вилученим на місці вчинення 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 внутрішнє переконання судді?2. Які фактори можуть 

вплинути на переконання? Як Ви можете пояснити результати наведеного 

дослідження? 

 

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

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

провадження він заявив клопотання про розгляд кримінального провадження 

стосовно нього судом присяжних. Присяжними у цьому кримінальному 

провадженні були три жінки: М. (вчителька молодших класів), К. (працює 

бібліотекарем у міській бібліотеці) та Н. (методист у дошкільній установі). 

Беручи до уваги, що потерпілою є жінка, і це може якось вплинути на 

об’єктивність присяжних, Р. заявив відвід усім присяжним. 

1. Проаналізуйте запропоновану фабулу. 2. Як діяли би Ви, будучи 

прокурором (захисником)? 3. Яке рішення прийняли б Ви, розглядаючи заявлене 

клопотання? 

4. Зарубіжні психологи К.Р. Бартол і Ф. Менахем вивчали проблему 

особливостей психологічного сприйняття злочинців населенням, суддями і 

співробітниками правоохоронних органів. Було, зокрема, встановлено, що 



зовні привабливі злочинці в порівнянні з непривабливими отримують менш 

суворі покарання (особливо в судах присяжних). 

1. Як ви можете пояснити таку залежність? 2. Які саме соціально-

психологічні ефекти міжособистісного сприйняття у таких випадках діють? 

 


