
Шановні студенти!  Заняття буде проходити  на платформі Google meet  (посилання на 

конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в режимі реального часу).      

 

 

Лекція №6 

Тема: Професійно – особистісні якості юриста 
 

План  

1. Загальні вимоги до юристів. 

2. Якості прокурора та його помічника. 
3. Якості адвоката. Взаємодія адвоката з підзахисним, суддею, слідчим, 

прокурором. 

4. Основні якості юрисконсульта. 
Література: Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи 

юридичної діяльності). – К.: Знання, 2019 – стор. 347 - 398. 

 

Шановні студенти,  рекомендую переглянути відеолекцію за цією темою за 
наступними посиланнями:  

https://www.youtube.com/watch?v=_3bByuLrIeY 

 

 

Самостійна робота 

1. Професіограма слідчого, судді, адвоката. 

 

1.Загальні вимоги до юристів. 

 

Юристи повинні мати певні якості: 
 у соціальній сфері — намагання встановити істину, справедливість; гуманізм; 

чесність; 

 у пошуково-пізнавальній сфері — спостережливість (цілеспрямоване 

сприйняття предметів та явищ через призму професійно-юридичної діяльності); 
уважність (увага у психічній діяльності до певних об'єктів);  

 у сфері реконструктивно-конструктивної діяльності — вміння всебічно 

аналізувати отриману інформацію, формулювати гіпотези; творчий, оригінальний 
підхід до розв'язання завдань; проникливість; 

 у сфері засвідчу вальної діяльності — розвинута письмова мова; вміння швидко 

узагальнювати інформацію; вміння письмово описувати юридичні явища; 

 у сфері організаційної діяльності — самодисциплінованість, цілеспрямованість, 
наполегливість; організаторські здібності; 

 у сфері комунікативної діяльності — емоційна врівноваженість; тактовність; 

вміння чітко формулювати свої думки. 

Існують також особистісні якості, які є негативними для юриста: 
 у соціальній сфері — цинізм, нечесність, владолюбство, жорстокість, 

авантюризм; 

 у пошуковій сфері — неуважність, відсутність пошукової домінанти 
(юридичний азарт); 

https://www.youtube.com/watch?v=_3bByuLrIeY


 у реконструктивній сфері — низький рівень інтелекту, стереотипність і 

консервативність мислення; 

 у засвідчувальній сфері — недбалість, невміння швидко передавати усну мову 
письмово; 

 в організаційній сфері — нецілеспрямованість, відсутність організаційних 

здібностей; 

 у комунікативній сфері — імпульсивність, надмірна сором'язливість, груба 
поведінка. 

2. Якості прокурора та його помічника. 

 

Для досягнення успіху у діяльності прокурор та його помічник повинні мати 

певні якості. 

Мислення, яке розкриває причини будь-яких явищ, називається причинно-

наслідковим. Саме такий характер має мислення прокурора, оскільки основним 
змістом його розумової діяльності є встановлення наслідків.  

Такі особливості мислення прокурора передбачають наявність у нього певних 

якостей, зокрема: 
 глибина — вміння якнайглибше проникати у бачене, у суть фактів, зрозуміти 

зміст того, що трапилось, передбачити найближчі та віддалені, прямі та 

побічні результати явищ і дій; 

 широта — вміння охоплювати широке коло питань і фактів, застосовуючи 
знання з різних галузей наук та практики; 

 мобільність — здібності до продуктивного мислення, мобілізації та 

використання знань у складних та звичайних умовах; 
 швидкість — вміння якнайшвидше розв'язувати завдання, швидко оцінювати 

обстановку і вживати необхідних заходів; 

 самостійність - вміння ставити мету і завдання, а також шляхи їх реалізації 

без сторонньої допомоги; 

 цілеспрямованість — вольова спрямованість мислення на розв'язання 

певного завдання, здібність тривалий час тримати його у свідомості, а також 
послідовно, планомірно думати над його розв'язанням; 

 критичність — вміння осмислювати повідомлення, факти, пропозиції, 

включаючи помилки та перекручування, розкривати причини їх виникнення; 

 гнучкість — вміння розглядати явища з різних точок зору, встановлювати їх 
залежність і зв'язки; перебудовувати власну діяльність і змінювати прийняті 

рішення відповідно до нової ситуації. 

Комунікативний і засвідчувальний аспекти діяльності прокурора нерозривно 
пов'язані з використанням мови в її основних формах — усної та письмової. Для 

прокурора важливо вміти передавати свої думки так само, як і вміти мислити, 

слухати, чути, а також говорити. Прокурор повинен виявляти неабиякі вольові 

якості; його професійна діяльність часто потребує особистої ініціативи, 
наполегливості, цілеспрямованості та організаційних здібностей. 
 

3. Якості адвоката. Взаємодія адвоката з підзахисним, суддею, слідчим, 

прокурором. 

 



Адвокат – юрист, який надає допомогу громадянам і організаціям та відстоює 

їх інтереси шляхом консультацій, судового захисту і представництва. Якщо судді та 

прокурори спираються на владу, то адвокат – сам на себе, свою совість, талант, 
закон, знання його тонкощів. Адвокатська діяльність завжди «балансує» на зламі 

людських проблем, емоцій, конфліктів. В ідеалі – він безкорисливий захисник 

справедливості. Головний моральний обов’язок адвоката – захист особистості, а 

не допущеного нею беззаконня.  
 

Успішна діяльність адвоката багато в чому залежить від вміння спілкуватись, від 

підходу до підзахисного, взаємодії з суддею, слідчим, прокурором. Велику роль 
відіграє також організаційна діяльність адвоката: підготовка до процесу; складання 

плану; застосування прийомів та засобів, сформованих практикою і професійним 

досвідом. 

Вчасна підготовка до захисту, обміркована лінія його здійснення, складений план 
— усе це дає адвокату можливість чітко сформулювати свої погляди в суді, 

орієнтуватись у різних ситуаціях, помічати неточності у висловлюваннях учасників 

процесу, а також вносити у складений план поправки при виявленні під час процесу 
нових обставин. Адвокат повинен ґрунтовно обміркувати всі питання, які необхідно 

з'ясувати як під час підготовки до судового засідання, так і у процесі судового 

слідства. 

Адвокат повинен добре знати також особистість підзахисного, його 

психологію, мотиви злочину, причини та умови скоєння злочину. Тільки 

вивчивши, проаналізувавши і зробивши висновки про особу підзахисного, логічно 

обміркувавши власну лінію захисту, адвокат може досягти позитивних результатів. 
Захисник повинен мати моральне право брати участь у вирішенні питань 

правосуддя, оцінювати вчинки людей, розкривати їх психологічний зміст. А це 

означає, що адвокат повинен бути принциповим, чесним, непримиренним до 

порушення прав і законних інтересів підзахисного. 
Адвокат повинен не тільки одстоювати інтереси підзахисного, а й виховувати 

його, утверджувати в нього почуття законності. Успішність діяльності 

адвоката багато в чому залежить від його вміння знаходити серед великої 

кількості доказів такі, які б допомогли виправдати підзахисного чи 

пом'якшити його вину. А це потребує пошуку, творчого мислення, орієнтації в 

обставинах справи. Виступаючи на процесі, адвокат дотримується певної лінії 

захисту і чітко визначеної мети, для досягнення якої йому необхідно виконувати 
певні дії, приймати рішення. Тому дуже важливими є такі його риси, як 

самостійність, воля, вміння протистояти іншим учасникам процесу, наполегливість і 

рішучість. Дуже небезпечним для адвоката є відсутність власної точки зору, 

невміння обстоювати свої погляди, позиції, переконання. У цьому разі адвокат 

буде пасивний, інертний і захист здійснюватиме на низькому рівні. 

Аспекти діяльності адвоката та відповідні бажані якості: 

 соціальний – гуманізм, віра в людину, що виражається в прогнозуванні 
соціально корисної поведінки правопорушника, справедливість, законність, 

високий рівень кваліфікації; 



 пошуковий – глибина мислення, добросовісність, знання законодавства, 

принциповість, наявність власної думки та вміння її відстоювати, особиста 

незацікавленість; 
 реконструктивний – незалежність, пам’ять, критичне мислення, уява, увага до 

деталей, коректність по відношенню до колег у суді; 

 організаційний – самодисципліна, сила волі, самостійність, наполегливість, 

рішучість, підкорення трудовому розпорядку, встановленому в колегії; 
 комунікативний – ораторські здібності, лаконізм речі, категоричність, 

переконаність, знання психіки підзахисного, передбачення його можливих 

реакцій, конфіденційність, гідність; 
 засвідчувальний – акуратність, знання державної мови і мови регіону, де 

здійснюється адвокатська діяльність, вміння володіти лаконічним стилем 

викладу, вміння ефектно виконувати стандарти документації. 

Робота адвоката складається з трьох етапів: 
 формування загальної концепції; 

 розробка тактики захисту; 

 застосування (реалізація) захисту. 
На першому етапі основне місце займає реконструктивна діяльність 

адвоката. Такі якості, як пам'ять, мислення (аналітичне і синтетичне), уява, 

реалізуються і на першому, і на другому етапах діяльності. На третьому етапі 

діяльності поряд із зазначеними реалізуються також якості комунікативної 

групи. У комунікативній діяльності адвоката виокремлюються два аспекти: 

1) психологічний контакт з підзахисним, який відбувається в основному ще до 

початку судового процесу; під час приватних бесід; 
2) психологічний контакт зі складом суду та іншими учасниками судового 

процесу; при цьому реалізуються якості адвоката як судового оратора. 

Як адвокат, так і прокурор повинні подати свої докази суду в обґрунтованій і 

визначеній формі, ретельно проаналізувавши особу підсудного, встановивши 
психологічні причини та мотиви скоєного ним злочину. 

Правові відносини між адвокатом і судом у цивільному судочинстві вре-

гульовано нормами цивільного процесуального права  і є цивільними процесуально-
правовими. Процесуальне представництво є найбільш поширеним у цивільному 

судочинстві України. При здійсненні професійної діяльності адвокату надано право 

представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх 

дорученням в усіх судових органах та всіх стадіях цивільного судочинства. Для 
ведення справи в суді адвокат повинен мати повноваження, підтверджене ордером 

юридичної консультації. Повноваження дають адвокату право на вчинення від імені 

особи, яку він представляє, усіх процесуальних дій, крім таких: передачі справи до 

товариського чи третейського суду, повної або часткової відмови від позовних 
вимог, погодження з позовом, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, 

передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження рішення суду, 

подання виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або 
грошей. Повноваження адвоката на вчинення кожної із зазначених дій мають бути 

спеціально обумовлені у виданому йому дорученні. 
 

4.Основні якості юрисконсульта. 



 

Юрисконсульт –  це посадова особа в сфері юридичної служби державних і 

недержавних організаційних структур (органів, установ, підприємств, організацій), 
покликане дати правове забезпечення форм і методів їх діяльності. 

Якості юрисконсульта схожі на якості адвоката, оскільки схожий зміст їх 

діяльності.  

Аспекти діяльності юрисконсульта та відповідні бажані якості: 

 соціальний – всебічна і глибока обізнаність про специфіку роботи підприємства 

(установи); 

 конструктивний – чесність у веденні юридичної справи, скрупульозність 
аналізу матеріалів, оперативність, не уклінне виконання закону;  

 комунікативний – авторитет, комунікабельність, доброзичливість, 

об’єктивність, принциповість; 

 організаційний – юридичне мислення, інформаційна насиченість методичними, 
нормативними та іншими керівними матеріалами по правовій діяльності 

підприємства, відповідальність, ініціативність, знання технічних засобів 

автоматизації довідниково-інформаційної роботи по законодавству; 
 засвідчувальний – знання державної мови, вміння правильно оформляти 

господарські договори, вміння вести облік і складати звіти про господарсько-

фінансову діяльність підприємства, загальна і спеціальна культура письмової 

мови, логіка мислення, чіткість, акуратність. 
 

  
 

 

 
 


