
ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Заняття друге 

 

План 

 

1. Психологічні особливості судового провадження на різних його етапах. 

2. Психологія сторони обвинувачення. 

3. Психологічні особливості діяльності адвоката (захисника). 

4. Судові промови та дебати : психологічний аспект. 

5. Психологія обвинуваченого. Останнє слово обвинуваченого. 
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Питання для самоконтролю: 
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1) Назвіть психологічні особливості підготовчого провадження. 

2) Назвіть психологічні особливості судового розгляду кримінального 

провадження. 

3) Назвіть психологічні ознаки особи прокурора - державного обвинувача. 

4) Назвіть психологічні особливості діяльності прокурора в судовому 

провадженні. 

5) Назвіть психологічні ознаки особи захисника. 

6) Назвіть психологічні особливості діяльності захисника в судовому 

провадженні. 

7) Яка структура промови прокурора та захисника? Розкрийте її 

психологічну сторону. 

8) Чи мають психологічний вплив на суд та учасників судового розгляду 

промови прокурора та захисника ? 

9) У чому полягає психологічна суть судових дебатів ? 

10) Назвіть психологічні ознаки особи обвинуваченого. 

11) Яке значення має останнє слово обвинуваченого ? 

 

Завдання та задачі: 

 

 1. Напишіть на вибір промову прокурора, захисника або останнє слово 

обвинуваченого, яка, на Ваш погляд, матиме найбільший психологічний вплив 

на суд (суд присяжних) під час прийняття вигідного для виступаючого 

рішення. 

 

2. Під час судового розгляду кримінального провадження 

обвинувачений К. активно здійснював свій захист, доводячи свою 

невинуватість. Однак, коли почали допитувати свідків В. та Д., він почув їхні 

неправдиві показання, які викликали посмішку на обличчі судді та прокурора. 

Останній, завершуючи допит свідків, сказав : "Нарешті вся картина злочину 

мені зрозуміла". К., зрозумівши, що своєї невинуватості він не доведе, 



замкнувся у собі, перестав брати участь у дослідженні доказів і від останнього 

слова обвинуваченого відмовився. 

 1. Охарактеризуйте психологічний стан обвинуваченого К. 2. Які 

помилки психологічного характеру були допущені учасниками судового 

розгляду? 3. Хто і які дії повинен вчинити для відновлення нормального 

психологічного стану обвинуваченого К.? 

3.  Суддя С. розглядав кримінальне провадження про заподіяння П. 

легких тілесних ушкоджень своїй дружині М. Вона повідомила, що її чоловік 

П. прийшов додому в стані алкогольного сп’яніння, а під час суперечки  наніс 

їй тілесні ушкодження. Також він зловживає спиртними напоями, не 

займається господарством, постійно скандалить. Жінка під час давання 

показань була емоційно збуджена, плакала.  

П. показання дружини заперечив, сказавши, що дружину не бив, а синці 

на руках у неї з’явилися, коли він взяв її за руки, намагаючись припинити 

сварку. Основні витрати на утримання сім’ї лежать на ньому, алкоголь не 

вживає через хворобу. За останній рік він випив трошки вина на свій день 

народження, коли і сталася ця сварка. Суддя С., вислухавши свідків М. (її 

маму, сестру) та П. (брата, товариша) прийняв рішення про визнання винним 

П. Ще одним вагомим для судді аргументом став той факт, що нещодавно у 

суді розглядалася справа про притягнення П. до адміністративної 

відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. 

1. Проаналізуйте ситуацію з погляду впливу емоцій на прийняття 

рішення суддею. 2. Що таке сугестивний вплив і яке його значення на 

прийняття рішення суддею? 3. Які методи використовують під час 

прийняття рішення суддею?  

 


