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Summary

The article explores the essence of the concept and structure of psychological readiness of 

leaders to manage change in an organization, such as the State Border Guard Service of Ukraine, 

determines the basic types of psychological readiness for change management in the organization.
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ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація
В статті подається психологічний аналіз проблеми вивчення здібностей фахівця

юридичного профілю. Представлено гіпотетичну модель  структури наукових здібностей
струдентів –юристів. Матеріал буде корисним для спеціалістів юридичної психології, які
проявляють інтерес до пошуку методів розвитку високоінтелектуальної студентської молоді.
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Аннотация
В статье представлен психологический анализ проблемы изучения способностей

специалиста юридического профиля. Представлено гипотетическую модель структуры
научных способностей студентов-юристов. Материал будет полезный для специалистов
юридической психологии, которые проявляют интерес к поиску методов развития
высокоинтелектуальной студенческой молодежи.

Ключевые слова: способности, научные способности, научные способности
юристов, модель.

У практиці вичення психології юридичної діяльності та  здібностей
правознавця постає ряд проблем, які необхідно розв’язати :

1) важливо вивчити диференційні відмінності у прояві здібностей юристів
різних спеціальностей;
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2) постає завдання вивчити та оцінити актуальні та потенційні здібності в
процесі професійного відбору майбутніх юристів;

3) особливий інтерес до таких прикладних досліджень виникає в процесі
визначення  спеціалізації  та  кар’єрного росту юридичного  персоналу. 

Вивчаючи  діяльність юриста дослідники (В.Васильєв,  Ю.Занік, В. 

Карташов, С.Мамонтова, В.Шепітько та ін.) пропонують функціональну
модель професійної діяльності юриста,  де у вигляді  професіограми   описують  
систему професійно важливих якостей [1,2,3,5,6].

В дослідженнях В. Шепітько виділяє наступні підструктури діяльності
юриста і професійно необхідні якості, які їх визначають [5,6]: 

1) пізнавальна підструктура (різносторонні загальні і глибокі професійні
знання, розвинений інтелект, гнучке творче мислення, висока розумова
працездатність, аналітичний склад розуму, прогностичні здібності, вміння
виділити головне, активне сприйняття, об’ємна пам’ять, стійка увага, розвинута
уява, інтуїція);  

2) моральна підструктура (високий рівень соціалізації особистості, 
правосвідомості, соціальна відповідальність, чесність, сумлінність, 
дисциплінованість, совісність, домінування соціально значущих мотивів у
сфері професійної діяльності);

3) комунікативна підструктура (здатність встановлювати і підтримувати
емоційні контакти з учасниками спілкування, здатність розуміти внутрішній
світ співрозмовника, його психологічні особливості, доброзичливість, 
витриманість, тактовність, ввічливість у відносинах із людьми, уміння в
конфліктних ситуаціях проводити адекватну ситуації стратегію комунікативної
поведінки, здатність до співробітництва, досягнення компромісів, розвинутий
самоконтроль над емоціями); 

4) організаційна підструктура (активність, ініціативність, сміливість, 
наполегливість, цілеспрямованість, здатність самостійно приймати рішення і
вміння прогнозувати їх наслідки, відповідальність, організованість, уміння
планувати робочий час, нервово-психічна стійкість);

5) творча підструктура (пізнавальна активність, гнучке, творче мислення, 
кмітливість, розвинутий інтелект, професійна майстерність, правова ерудиція, 
аналітичний склад розуму, прогностичні здібності, вміння виділяти головне, 
рухливість пізнавальних процесів). 

Вказані аспекти характеризують професійну діяльність кожного юриста, 
однак зміст і значимість їх визначаються відносно конкретної юридичної
професії. У кожній з професій ці аспекти діяльності юриста проявляються в
різному поєднанні, з неоднаковою інтенсивністю і в залежності від
особистісних якостей юриста вони набувають своєрідний, неповторний
характер. 

Відповідно до вищезазначених особливостей професійної діяльності
юриста виділяють наступну її структурну модель, а саме наступні площини
професійної діяльності юриста:
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- соціальна (необхідність приймати соціально значущі рішення в процесі
трактування і реалізації правових норм, виступати як захисник прав і законних
інтересів громадян, організатор боротьби з правопорушниками, включаючи їх
профілактику, проведення правової пропаганди серед населення, а також
перевиховання потенційний правопорушників та злочинців);

- пошукова (застосування юристом професійних навичок по
встановленню фактів, що мають юридичне значення, в зборі інформації, 
необхідної для вирішення юридичних справ); 

- реконструктивна (аналіз і узагальнення всієї зібраної юристом
інформації з юридичної справи з метою побудови мисленнєвої моделі ситуації,
що вимагає правової оцінки);

- комунікативна (постійне спілкування з колегами, клієнтами, учасниками
справи і всіма тими, хто має відношення до неї);

- посвідчувальна (правильне документальне оформлення правових актів: 
рішення, постанови, протоколи, вироки тощо);

- організаційна (ефективна реалізація юристом посадових повноважень, 
що виражаються в вольових діях з організації власної праці і роботи
колективу);

- технічна (проявляється спочатку на рівні свідомості у вигляді знань
формально-юридичних “параметрів” права, його структури, процедури, потім у
процесі цієї діяльності як невід’ємний “технічний” аспект, що проявляється в
юридично-технічній якості акту, системі законодавства) [1]. 

У різноманітті індивідуальних особливостей особистості  важливе  місце  
займають здібності. Вони виступають одним з важливих внутрішніх умов
усішного оволодіння певною спеціальністю, високою продуктивністю праці і
постійним  вдосконаленням. Вони не зводяться до знань  та навичок , а є
стійкими особливостями психічної діяльності, що відповідають вимогам певної
професії. Одні і ті ж особливості  розцінюються  як здатність до однієї
діяльності і нездатність до іншої та виступають  як якості даної людини, його
індивідуальні особливості [3] . 

Наявність здібності  до даної  професії, у тому числі і юриста, -

обов'язкова передумова високого професіоналізму, інтересу до роботи, відчуття
задоволеності, життєвого самовизначення, благополуччя. Здібності, як і інші  
важливі  особливості особи, не врождені, а розвиваються у людини прижиттєво. 
У основі їх лежать анатомо-фізіологічні особливості організму людини, що
називаються задатками. Задатки багатозначні, і на основі одних і тих же
задатків можуть розвинутися різні здібності під впливом  особливостей
діяльності і умов життя даної особи. Разом з тим задатки, виступаючи в ролі
"грунту", сприяють развитку одних здібностей і не сприяють іншим [3]. 

Особи, обираючі юридичну  діяльність як своє життєве покликання, до
моменту прийому на работу вже володіють певною мірою розвиненими
якостями, які розцінюються як здібності до неї. Зазвичай вони не знаходяться у
вищій точці свого можливого розвитку. У зв'язку з цим доречно говорити про
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актуальні  здібності, тобто на  тому рівні розвитку якостей, який має місце, і
про потенційні, тобто про оцінку можливості підвищення цього рівня до
максимальної межі [3]. 

На думку Н Мамонтової здібність   юриста - це завжди цілісна сукупність, 
а не окремі ті або інші якості, структура яких суворо відповідає вимогам
юридичної праці. Для останньої характерні дві групи вимог і відповідно дві
групи здібностей: соціально-юридичні і спеціально -юридичні. 
Соціально юридичні здібності обумовлені соціальним призначенням і
становищем юриста. Основні вимоги до його особи, до його здібностей бути
юристом- прокурором, суддею, адвокатом, співробітником міліції, якісно
досягати цілей зміцнення законності і правопорядку - визначаються його
соціальною роллю, його положенням державної людини, представника влади
[3]. Активна громадянська  позиція юриста трансформується в активно-
професійну, пов’язану  з прагненням до діяльної участі в зміцненні законності  
та правопорядку [3]. 

Моральна сторона  юриста - друга соціально-психологічна якість. Юрист
повинен бути в принципі добрим, чесним, порядним, працелюбним, сумлінним, 

вимогливим до себе  людиною, обізнаною.

Гуманість - якість, яка від віку, а нині особливо  визначає здатність
юриста бути сучасним  професіоналом в правоохоронних органах. Гуманізм -

система ідей, особливий світогляд, в центрі яких стоїть  визнання людини як
вищої цінності суспільства, пріоритетності його прав і свобод, турботи про
благо людини, захисту його прав та свобод як вищих критеріїв оцінки
справедливості суспільства та існуючих  в ньому  суспільних відносин. 

Цивілізоване суспільство, побудоване на ідеях гуманызму, - це завжди і
правове суспільство; цивілізована людина - це людина  з гуманістичними
поглядами, з відповідною поведінкою; сучасний  цивілізований   юрист - це
обов'язково гуманіст [3]. 

Діловитість - якість, обов'язково необхідна юристові. Юридична справа -

дуже важка справа. Бути діловитим - означає бути здатним побудувати роботу
так, щоб кінцевий  результат був безумовно досягнутий. Юрист, що
відрізняється діловитістю, нетерпимістю до  браку в роботі, напівзаходам, 

формалізму, окозамилюванню. Він не пасує перед труднощами, винахідливий, 

активний, ініціативний і самостійний, не шукає виправдань, а знаходить і
використовує всі можливості. Він повинен відрізнятися  організованістю  в
своїй роботі і уміти організовувати роботу інших [3]. 

Описані вище якості потрібні  представникам багатьох інших професій, 

але для юридичної праці з її високою значущістю і труднощами відсутність
таких якостей свыдчить про  відсутність здібностей до цієї праці [3]. 

Спеціальні юридичні  здібності  юриста - особливі якості, які
визначаються специфікою юридичної праці, тим, що відрізняє його від інших
видів праці, і які важливі  саме для нього, але не обов'язкові для інших. У них



231

можна виділити дві підгрупи: загальні - необхідні всім юристам і спеціальні   
здібності, які повинні бути властиві окремим фахівцям  [3]. 

В структурі загальних здібностей виділяють: 
• високорозвинене  почуття обов’язку, честі, відповідальності; 
• загострене почуття справедливості і нетерпимість до зла; 
•чесність, сумлінність, вимогливість до себе, моральна стійкість, непідкупність; 
• добре розвинений інтелект, пізнавальна допитливість, кмітливість, 
винахідливість; 
• мовні здібності, вміння зв'язно, логічно і точно виражати свої думки; 

• спостережливість (ситуативна та  психологічна), швидкість орієнтування в
обставинах; 
• добра  пам'ять на обличчя, прізвища, слова, факти, цифри; 

•вольові якості, активність, цілеспрямованість, організованість, самостійність, 
наполегливість, завзятість, сміливість, стійкість до ризику, небезпеки і невдач, 
здібність до  самомобілізації; 
• організаторські здібності; 
• уявлення і уява, здатність образно передбачати, в думках програвати події; 
• схильність та  інтерес до роботи  з людьми, здатність розуміти їх, бачити їх
індивідуальні  особливості та  можливості, правильно оцінювати і
використовувати їх; 
• комунікативні здібності: вміння спілкуватися, доступність, відвертість, 
доброзичливість, уміння слухати, з увагою відноситися до слів співбесідника, 
розуміти людей , здібність  налаштовувати до себе людей; 

• терпимість, врівноваженість, стриманість, володіння собою, низький рівень
ворожості і агресивності; 
• впевненість в собі, розкутість в  спілкуванні, висока працездатність; 
• швидкість реакції [3]. 

До спеціальних  здібностей  відносяться  окремі якості, необхідні тільки
слідчим, тільки суддям, тільки прокурорам, тільки дільничним інспекторам і
так далі. Так, оперативним працівникам  необхідна здібність до перевтілення, 
певна артистичність, слідчим - креативність (творча ініціатива мислення), 
працівникам  профілактичних служб - педагогічні здібності.

Л.І. Уманським та його співробітниками виділені, наприклад, такі якості
здібних  організаторів: психологічна вибірковість, тобто ефективне сприйняття
психологічних особливостей та  станів "других людей; швидка можливість
правильно охарактеризувати  і оцінити їх; схильність до психологічного
аналізу; вибіркова психологічна  пам’ять; співпереживання,  здібність   
мисленно поставити себе в психологічну ситуацію іншої людини ; практичні-
психологічний  розум, що виявляється в розподілі обов’язків колективної
діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей; швидка орієнтаця в
ситуаціях, що вимагають практичного застосування знання людей;  в розуміння  
психологічного стану і настроїв людей в конкретній ситуації; здатність
зацікавлювати людей; врахування  взаємин, особистих симпатій і антипатій і
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т.п.; психологічний такт;  енергійність; вимогливість, критичність; схильність
до організаторської діяльності [3]. 

Взаємозбагачуючи і доповнюючи одна одну, здібності утворюють
цілісність, виступаючу важливою комплексною  особистісною  властивістю
юриста. Наявність потенцій до їх розвитку лежить в основі  психологічного  
відбору на роботу в юридичні та правоохоронні органи. Їх подальша
актуалізація відбувається, коли юрист самокритичний, вимогливий до себе, 
працює з самовіддачею і прагненням до досягнення найвищих результатів, 
проявляє творчість, ініціативу, самостійність, не відпочиває  на лаврах, а
завжди по-діловому стурбований і незадоволений [3].

Професійні знання - це професійно важлива інформація, що стала
надбанням свідомості(зокрема пам'яті) фахівця. В психіці вони представлені у
вигляді закріплених в пам'яті образів предметів та  явищ, термінів, понять, 
категорій і їх систем (теорій, наукових учень, змісту учбових дисциплін, 

професійних концепцій, відомостей, документів, рекомендацій, інструкцій та
ін.). Спираючись на знання, професіонал розуміється в житті,  в правовій сфері,
в ситуації, планує вирішення тих завдань, що стоять перед ним, продумує шлях
виконання службових функцій, вивчає проблеми, намічає цілі і  їх рішення, 
готує рішення, вибирає способи дій, контролює і оцінює свою поведінку. У
ситуаціях конфронтації, боротьби зі злочинцем спеціаліст перемагає, якщо він
більше знає, глибше розуміє всі аспекти та їх тонкощі. 
Спеціалісту потрібно  володіння фундаментальними і спеціалізованими, 

прикладними знаннями. Фундаментальні знання - загальні, системні, грунтовні, 
глибокі знания в сфері  права, знання  основних закономірностей, механізмів, 
положень в суміжних сферах. Спеціалізовані професійні знання мають
безпосередньо прикладне значення. Це знання в конкретній сфері  юридичної
або правоохоронної діяльності, що забезпечують осмислене виконання  
професійних дій та вирішення завдань [3]. 

Професійною навичкою називається автоматизирований  спосіб
виконання дії, що забезпечує ефективність  останньої. Властивості навичок: 
швидкість, точність, економність (виконання при мінімально можливих
зусиллях і затратах енергії), машинальність (виконання без концентрації уваги
на техніці дій), стереотипність (однаковість виконання  при повтореннях), 
консервативність (важкість  зміни), надійність (протидія руйнуючим чинникам
- перервам у виконанні, перешкодам, негативним психічним станам фахівця), 
успішність[3]. 

Навички  – автоматизовані  компоненти свідомої діяльності. Вони
звільняють свідомість спеціаліста від чорнової праці, тобто від пригадування
різних відомостей, прийомів, рекомендацій того, що і як робити, від контролю
за рухами рук і ніг, від роздумів над дотриманням простих правил. Вони
дозволяють автоматизовано виконувати  дії, відпрацьовані до навички, і
одночасно концентрувати увагу  на чомусь іншому, не менш важливому: 
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спостереженні за ситуацією, співбесідником, їх оцінці, роздумі про способи
подолання труднощів, шляхах досягнення  більш високого результату і т.ін. 

Професійне вміння - це засвоєний  фахівцем комплексний спосіб успішних
професійних дій в нестандартних, незвичайних, складних  ситуаціях. В їх
основі  лежить психічне утворення, яке об'єднує знання і навички  спеціаліста зі
спеціальною навченістю використовувати їх при діях в таких ситуаціях. У
вмінні є елементи автоматизму, але в цілому воно завжди  здійснюється  
усвідомлено. На відміну від навичок  у вмінні чітко активно представлено
мислення. Вміння класифікуються за змістом дій, за спеціальностями, за
умовами дій. Розрізняють ще вміння юриста, вміння організатора-управлінця, 
вміння роботи з людьми. Складні професійні вміння  - вінець спеціальної освіти
та  професійної майстерності  спеціаліста юридичного профілю [3]. 

Розроблення проблеми розвитку наукових здібностей майбутніх фахівців
юридичного профілю потребує визначення точного переліку психологічних
конструктів, знань , вмінь та навичок, які повинні отримати студенти за час
навчання та при вивченні кожної учбової дисципліни та сформувати їх, 
враховуючи їх властивості, психологічні характеристики та особливості
формування.

В психолгічній науці  проведено ряд фундаменальних дослідженнь щодо
наукових здібностей особистості. Так, зокрема, гіпотетичний конструкт
"здібність  до наукової діяльності" у самому загальному виді дослідник
К.Хеллер характеризує як здібність  до наукового вирішення проблем. Якщо
дати більш конкретне визначення, це означає наявність спеціальних талантів
для виняткових здібностей  в одній із сфер [4]. 

Серед властивостей, що найбільше часто згадуються, які вчені відносять
до наукових здібностей, це формально-логічні (конвергентні) когнітивні
здібності, до абстрактного мислення, систематичне й теоретичне мислення, 
багатство й швидкість генерації ідей, здібність реструктурувати  проблему
(гнучкість), оригінальність методів розв'язку й одержуваних продуктів (у змісті
більш дивергентного розумового продукування). Виділяють  риси, що не
відносяться  до здібностей,  такі,  як інтелектуальна допитливість або жага до
знань, дослідницька потреба й потреба ставити інтелектуальні запитання, 
внутрішня мотивація досягнень, захопленість проблемою, цільова установка, 
наполегливість, а також толерантність до невизначеності, двозначності й
складності, нонконформізм [4].

На додаток до цих загальних, більш-менш ситуаційно-незалежних і
неспецифічних для конкретної предметної сфери  якостей особистості, що
визначають екстраординарні досягнення в галузі науки останні
експериментально-психологічні дослідження доповнюють вищенаведений
перелік важливими спеціальними для предметної сфери  характеристиками.  

Важливе значення у структурі наукових здібностей є сформованість
дослідницького досвіду, в якому  була зазначена роль отримання  знань у
розвитку компетентності у вузькій спеціалізованій галузі знань. Для початкової
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фази отримання  досвіду підкреслювалося важливість мотивації (Hayes, 1989), 

інтересу до предмета (Ericsson, 1990) над когнітивними здібностями. З іншого
боку, вчені вважають, що не можна випускати з уваги той факт, що мотивація й
пізнання являють собою істотні детермінанти індивідуального процесу
засвоєння знань у розвитку досвіду, тобто у функціонуванні на дуже високому
рівні (Schifele,  Chikszentmihalyi, 1994). Дослідники, що працюють у рамках
парадигми індивідуального досвіду часто недооцінюють важливість
пізнавальних здібностей  (Ericsson, 1990). Важливе значення має  гнучке
використання індивідуального досвіду, без якого ні процеси пошуку нового
розв'язку, ні креативні продукти не були б можливі (Weinert,  Waldmann, 1986; 

Weinert, 1991) [4]. 

Враховуючи теоретичний аналіз представленої проблеми нами було
сконструйовано гіпотетичну модель розвитку наукових здібностей у майбутніх
юристів:

Мотиваційний компонент:

1). внутрішня мотивація;
2) мотивація прагнення дро успіху;
3) підтримання високого рівня активності необхідного для  ефективного

розв'язання проблем в правознавстві;
4) наполегливість;
5) толерантність до невизначеності;
6) нонконформізм;

7) захопленість проблемою;

8) інтерес до правознавства.
Когнітивно-креативний компонент:

1) розвинене конвергентне та дивергентне мислення;
2) просорове мислення;
3) інтелектуальна допитливість;
4) професійні знання, вміння та навички,  гнучкі прикладні знання у сфері

правознавства;
5) інтелектуальна допитливість.
Діяльнісно-операційний компонент:

1) активна юридична діяльність;
2) наукова діяльність у сфері правознавства;
3) здібність до розв'язання проблем в правознавстві;
4) здібність реструктурувати проблеми в правознавстві;
5) володіння оригінальними методами рішення та отримання продуктів

юридичної діяльності;
6) високорозвинені дослідницькі здібності;
7) висока шкидкість переробки юридичної інформації;
8) простота та ефективність пошуку рішень;
9) застосування  ефективних стратегій розв'язання проблем в

правознавстві;
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10) використання інтелектуального та юридичного досвіду відомих
фахівців з права.

Для діагносики наукових здібностей студентів юридичного профілю  

важливим є розроблення діагностичного інструментарію предсталених
конструктів  в структурі особистості.

Висновки.  1. Наукові здібності юристів це своєрідний гіпотетичний
конструкт, який передбачає наявність в особистості здібностей вирішувати
наукові проблеми в правознавсті.

2. В структурній моделі   наукових здібностей майбутнього фахівця
юридичного профілю  можна виділити мотиваціний, когнітивно-креативний та
діяльнісно- операційний складові.

3. Перспективу подальших досліджень складає підбір діагностичного
інструментарію для визначення рівня сформованості наукових здібностей у
майбутніх юристів.
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Summary

The psychological analysis of problem of study of capabilities of specialist of legal profile is 

presented in the article. The hypothetical model of structure of scientific capabilities of students-

lawyers is presented. Material will be useful to the specialists of legal psychology, that profess 

interest to the search of methods of development of высокоинтелектуальной of student young 

people.
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