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Анотація

Пропонований підручник охоплює розгляд найбільш важливих питань щодо
загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних
закономірностей у системі «людина – право». Викладено методологічні засади
юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості
процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.
 

Для студентів закладів вищої освіти, а також може бути корисним
аспірантам,викладачам, науковцям, працівникам судових органів та органів
правопорядку.
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