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ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ З ВИВЧЕННЯ СУДОВИХ, 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Юридична психологія вивчає особливості психіки, факти, 
закономірності, що виявляються у сфері суспільно-політичних 
відносин. За останні 20 років, як самостійна галузь, вона зробила 
великий крок вперед. На це вплинуло багато факторів, як, наприклад, 
початок викладання в вищих навчальних закладах, як навчальну 
дисципліну, використання її результатів в кримінологічних цілях, для 
забезпечення судочинства та професійного відбору фахівців з 
юридичних спеціальностей тощо.

Але виникла проблема: як навчальна дисципліна, юридична 
психологія стала другорядною або зовсім не викладається, вважається 
непотрібною. Лише у вищих навчальних закладах системи МВС, СБУ,
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Державної прикордонної служби розробляють розділи юридичної 
психології, як, наприклад, «психологія прокурорської діяльності», 
«психологія судового слідства», та досліджують теоретичні та 
методологічні проблеми цієї науки. Потреба в праві, його змінах та 
оновленні спочатку повинна усвідомитися на рівні соціальної 
психології, а потім передатися юристам, які надають їй юридичної 
форми.

По-перше, треба звернути увагу на значення психології у 
криміналістиці. Найважливіший об’єкт кримінально-правової 
регуляції -  це психологія кримінальної поведінки, особливістю якої 
полягає у врахуванні причини та умови злочину, форми вини, мотиву, 
мети саме цього злочину. Саме юридична психологія допомагає 
встановити індивідуальні психологічні риси злочинця та жертви.

По-друге, юридична психологія використовується у судочинстві -  
це судова психологія. Специфіка її предмета -  це встановлення істини 
та пошук науково обґрунтованих методів зниження можливості 
порушення правових норм за допомогою психологічних знань. Ці 
знання необхідні, наприклад, для проведення виховної роботи.

Одним із найважливіших напрямків діяльності юридичного 
психолога є пенітенціарна психологія. Вона вивчає психологічні 
закономірності поведінки особистості у процесі відбування 
покарання, наприклад, у місцях позбавлення волі.

Для того, щоб колишні в’язні не були небезпечними для 
суспільства та не скоїли нових злочинів, треба дослідити їх поведінку 
та розробити рекомендації щодо їх підготовки до життя на волі. Саме 
цим і займається пенітенціарна психологія.

Розділом юридичної психології, що вивчає психологічні аспекти 
правовідносин у системі «людина та закон», називається правова 
психологія. Вона потрібна для забезпечення правомірної поведінки та 
формування правосвідомості.

Отже, юридична психологія -  це галузь психології, яка вивчає 
закономірності та механізми психіки людини в системі «людина- 
право». її вивчення сприяє покращенню та удосконаленню 
правотворчої, правозастосовної та правоохоронної діяльності.

Науковий керівник: старший викладач Нестерчук Л. П.
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