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У статті подано структурно-функціональну модель компонентів 

професійної свідомості адвокатів та функціональну модель розвитку 
професійної свідомості адвокатів в процесі професійної підготовки та 
професійної діяльності. Теоретичне значення дослідження полягає в 
подальшому розвитку теорії свідомості та, зокрема, теорії професійної 
свідомості. 

Ключові слова: особистість адвоката, професійна свідомість, 
правосвідомість, професійна діяльність. 

 
Постановка проблеми. Реформування правової системи, що 

відбувається в Україні, вимагає надання пріоритету правовому захисту 
особистості, гарантій додержання економічних, політичних, соціальних прав і 
свобод громадян згідно з Конституцією, поєднаних водночас з підвищенням 
їх відповідальності перед державою та суспільством в цілому. Це потребує 
належного психологічного забезпечення правоохоронної, у тому числі – 
адвокатської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень. Психологічний аналіз професійної 
діяльності адвоката охоплює необхідні особистісні якості фахівців 
адвокатури, їх соціально-психологічні особливості і розглядає окремі 
структурні компоненти їх діяльності. Виділення цих структурних утворень 
дозволяє розробити психологічний портрет адвоката - описати різні 
об'єктивні та суб’ективні характеристики його діяльності та вимоги до його 
індивідуальних особливостей, визначити професійно значущі властивості 
особистості адвоката і створити надійну систему оцінки та відбору кандидатів 
на адвокатську діяльність. 

Проблема забезпечення психологічних аспектів професійної свідомості 
адвокатів у професійній діяльності має теоретичні розробки і практичні 
результати, що опрацьовані, завдяки дослідженням І.І. Аминов, 
О.М. Бандурка, С.П. Бочарова, А.Д. Бойков, В.І Барко, Л.М. Балабанова,   
В.Л.Васильєв, О.В. Землянська, А.В. Клишина, Д.П. Котов, В.С. Медвєдєв, 
О.Р.Ратінов, В.В. Романов. 

Психологічні параметри фахової діяльності юриста такі, як 
цілеспрямованість, активність, особистісна опосередкованість, творчість 
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характеризують рівень розвитку професійної свідомості фахівця. Таким 
чином, професійна сфера вписується у свідомість особистості адвоката, 
специфікуючи професійну належність до соціального життя [2]. Принципово 
важливим є те, що професійна свідомість адвоката розглядається як 
найважливіша категорія, яка реально відображає суть процесу професійного 
становлення й розвитку фахівця юридичного профілю на етапі отримання 
юридичної освіти у вищому навчальному закладі. У ході розгляду професійної 
свідомості адвоката можна говорити про свідомість як феномен, який 
будується в логіці психологічного бачення дійсності [7]. Професійна свідомість 
адвоката є тим психологічним утворенням, у якому інтегруються професійні 
цінності, науково-теоретичні знання, програми професійних дій, а також 
знання про себе як про представника певної юридичної професії. Саме вона є 
репрезентантом усіх аспектів, рівнів, функцій професійної діяльності 
адвоката. Сформована професійна свідомість є основною умовою якісної 
професійної діяльності адвоката. 

Ефективність впливу психологічних компонентів на формування 
професійної свідомості особистості зростає, коли вони виступають єдиною 
взаємопов'язаною системою і можуть бути побудовані в моделі. Ряд 
дослідників B.C. Зайцев, С.П. Іванова, В.В. Лебедев, В.П. Серкин вважає, що 
психологічне моделювання є невід'ємною формою всіх видів психологічної 
роботи: дослідження, діагностики, консультування, корекції [3; 4-6]. Однією з 
методологічних підстав дослідження складного біосоціального об'єкта, яким 
є професійна свідомість, служить системний підхід, що передбачає розгляд 
об'єкта, який досліджується, як цілісної сукупності складових його підсистем, 
елементів і у всьому різноманітті виявлених властивостей і зв'язків усередині 
об'єкта.  

Виклада основного матеріалу. У контексті нашого дослідження ми 
розглядаємо тільки професійне правосвідомість адвокатів, під якою нами 
розуміється динамічне особистісне утворення, що забезпечує здатність 
адвоката до орієнтації та самовизначення у правовому просторі на основі 
правових знань, умінь і навичок; оцінних відносин до права, правових 
установок і ціннісних орієнтацій. Будучи особистісним утворенням, на рівні 
свого індивідуального прояву, правосвідомість виникає в результаті 
двосторонньої взаємодії процесу відображення правової дійсності у 
свідомості адвоката і процесу прийняття ним рішення, що стосується його 
правомірної поведінки, тобто в результаті взаємодії з правовою дійсністю. 
Тому правова свідомість завжди матеріалізується в дії фахівця, в його 
конкретному професійному поведінці. 

А.Б. Венгеров вважає, що правосвідомість є об'єктивно існуючий набір 
взаємопов'язаних ідей, емоцій, що виражають ставлення суспільства, груп, 
індивідів до права, його системи і структури, окремих законів, Право включає 
через мотивацію, емоції і свідомість на поведінку людей, на формування 
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суспільних відносин. Оцінка права, існуюча в суспільстві, яка виражає критику 
чинного права і формує певні надії і побажання в правовій сфері, її змін, 
визначає, що вважати правомірним, а що неправомірним [1].   

Говорячи про індивідуальному правосвідомості адвокатів, як про 
динамічне особистісне утворення, ми представляємо його структуру як 
комплекс таких взаємопов'язаних компонентів, що забезпечують його 
цілісність: 

1. Когнітивний компонент - комплекс правових знань, якими володіє 
адвокат, знання основних нормативно-правових документів, що 
регламентують його професійну діяльність. 

2. Емоційно-вольовий компонент - емоційні стани адвоката, якими 
виражається його відношення до права, ціннісний показник усвідомлення 
майбутнім фахівцем із соціальної роботи необхідності соціально-правової 
діяльності.  

3. Мотиваційно-ціннісний компонент - пріоритет права як 
загальнолюдської цінності в структурі ціннісно-смислової сфери адвоката, 
правоуважение, як соціально-правова цінність, повага до чинного закону, 
ціннісне ставлення до клієнтів, нетерпимість до різного роду порушенням 
українського законодавства, правова відповідальність.  

4. Комунікативний компонент - соціально-правова поведінка адвоката 
обумовленна характером, формами та принципами комуникативно-
дискурсивних практик у правовій площені, навички прийняття рішень у 
правових професійних і особистісних ситуаціях, захист прав, свобод та 
інтересів клієнтів. 

Узагальнюючи психологічні підходи до опису й розуміння особистості 
адвоката та його професійної свідомості, можна виділити наступні аспекти 
структури свідомості особистості адвоката: система індивідуальних способів 
упорядкування зовнішніх вражень і внутрішніх переживань, потреб і 
мотивацій; система щодо стійких рис і особливостей, які виявляються у 
внутрішньому діалозі суб'єкта з самим собою, а також у його поведінці, 
висловлюваннях, ставленні до нього інших людей; певний тип особистості 
адвоката з характерними особливостями його поведінки; діяльність «Я» 
суб'єкта адвоката: система планів, взаємин, спрямованості, смислових 
утворень, особливості професійної правосвідомості; здійснення процесу 
життя в соціально інтегрованому суб'єкті, наділеному духовним началом, що 
коректує поведінку адвоката; суб'єкт персоналізації: потреби і здатність 
викликати значущі зміни фізичних і соціальних взаємин.  

Розмаїття підходів і визначень вказують на різноманітність і складність 
опису професійної свідомості особистості адвоката. На підставі узагальнення 
різних теоретичних підходів до структури професійної свідомості нами 
аналізується зміст компонентів професійної правосвідомості особистості 
адвоката: мотиваційно-ціннісний, емоційно-вольовий, когнітивний, 
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психологічна і комунікативна культура. Кожному зі складових елементів 
властиві свої специфічні змістові компоненти, які обумовлюють розвиток і 
реалізацію свідомості особистості адвоката у професійній діяльності (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Структурно-функціональна модель компонентів професійної свідомості 
адвокатів 

Професійна свідомість адвоката виступає динамічною системою, що 
розвивається поетапно в правовому середовищі, змінює склад компонентів, 
що в неї входять, і зв'язків при збереженні функцій. Когнітивна складова 
свідомості є процесом відображення професійно-правової реальності й 
пізнання професії, усвідомлення себе у професії й розвитку професійних 
якостей, необхідних для здійснення професійно-правової діяльності. Основу 
когнітивної сфери професійної свідомості становлять професійні знання, які 
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розширюють межі індивідуального досвіду адвоката, відкривають 
можливості для його вдосконалення й розвитку.  

Виділені психологічні компоненти професійної свідомості адвоката 
ієрархічно побудовані, мають різну міру узагальненості й конкретизації на 
різних етапах професіоналізації. 

Функціональний підхід визначає основні сфери, методи, засоби, які 
сприяють розвитку правосвідомості особистості. Мета конкретизується через 
певні завдання: зміст процесу розвитку правової свідомості адвокатів;  
формування системи правових знань; формування цінностей і пріоритетів 
правової держави і цивільного суспільства, формування зважених потреб, 
почуття обов'язку й відповідальності; засвоєння навичок правомірної 
поведінки, формування потреби й уміння активно захищати у встановленому 
законом порядку інтереси і права як свої власні, так інтереси і права інших 
людей, а також державні й суспільні; виховання активної цивільної позиції, 
нетерпимості до правопорушень. Метою процесу розвитку правової 
свідомості майбутнього фахівця є формування переконань, установок і 
навичок соціально-активної правомірної поведінки.   

Формування правової свідомості у адвокатів у процесі професійної 
підготовки можливо тільки на основі принципів правового навчання та 
правового виховання. Під правовим навчанням прийнято розуміти процес 
формування правових знань, умінь і навичок. Його мета полягає у правовому 
інформуванні адвокатів про існуючих юридичних приписах. Правове навчання 
нерозривно пов'язане з правовим вихованням. Як справедливо вказує В.М. 
Шафіров, правове виховання - це цілеспрямований, планомірний і 
організований процес формування та розвитку системи соціально-правових 
цінностей, переконань, внутрішньої готовності до активної правомірної 
діяльності. Процес правового виховання має забезпечити перехід 
розглянутих правових знань у відповідні правові переконання майбутніх 
фахівців [7]. 

Якщо правове навчання передбачає вплив на когнітивну сферу, тим 
самим сприяє накопиченню теоретичних і практичних правових знань, умінь і 
навичок, то правове виховання, правове виховання, більшою мірою, 
пов'язано з формуванням інформаційних та емоційних елементів 
правосвідомості. Однак, в будь-якому випадку, їх інтегративне використання 
переслідує досягнення загальної мети - формування позитивної 
правосвідомості майбутнього фахівця. 

Аналіз положень Державного освітнього стандарту, навчальних планів, 
зміст навчальних дисциплін з точки зору правової підготовки, правового 
виховання та навчання, показав, що процес формування правосвідомості 
майбутніх фахівців йде фрагментарно, з акцентом на його когнітивний 
компонент, при цьому часто ігноруються аксіологічний, афективний і 
поведінковий компоненти [2]. Все вищесказане зумовило необхідність 
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розробки нами моделі формування правосвідомості у адвокатів у процесі 
професійної підготовки (рис. 2). 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Функціональна модель розвитку професійної свідомості адвокатів в процесі 

професійної підготовки та професійної діяльності 

МЕТА: формування правової свідомості адвоката у процесі навчальної діяльності у ВНЗ 
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Вимоги державного освітнього 

стандарту до особистості  

адвоката 

 

Основні підходи і принципи підготовки 

фахівців юридичного профілю щодо 

формування правосвідомості: гуманізм, 

системність, єдність теорії і практики 

 

Вимоги правових 

установ, соціуму до 

особистості адвоката 

 

Правове навчання та 

виховання 

КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ АДВОКАТА 

 

ПРАВОВІ ЗНАННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАВА ПРАВОВІ УСТАНОВКИ 

Соціальна та  

психологічна підтримка 

Профілактика та 

подолання деформації 

РОЗВИТОК  ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 АДВОКАТА ЯК КОМПОНЕНТІВ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

 

Когнітивний: 

оперативна пам’ять, 

кнцентрація уваги, логічне 

мислення, 

рефлексивність 

 

Емоційно-вольовий 

емоційний інтелект, 

 реакція на стимул, 

комунікативні якості 

Мотиваційно-ціннісний: 

ставлення до навчального 

процесу, професійна 

спрямованість,  

самовідношення  

 

Комунікативний: 

комунікативна 

толерантність, 

компетентність, 

культура 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ АДВОКАТІВ: 

психологічна освіта, бесіди, інтерв'ю, психодіагностика, консультування, психокорекція, 

психотерапія, тренінги 

СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АДВОКАТА 



 

76 

 

 
Модель містить наступні компоненти: цільовий, змістовний, 

інструментальний і контрольно-оцінний, які тісно взаємопов'язані і 
впорядковані по ставленню один до одного. Функціональна модель 
формування правосвідомості майбутніх юристів  включає в себе наступні 
елементи: структурні компоненти правосвідомості (когнітивний, емоційно-
вольовий, мотиваційно-ціннісний та комунікативний), цілі й етапи формування 
правосвідомості, основні умови, психологічні засоби формування 
правосвідомості, критерії оцінки сформованості правосвідомості. 

Дана модель є системою. Це означає, що вона не може бути 
сконструйована довільно. Системність як властивість запропонованої нами 
моделі передбачає її єдність, цілісність за наявності диференціації елементів.  

Усі елементи моделі формування правосвідомості взаємообумовлені й 
спрямовані на систомоутворюючий чинник, яким є цілі формування 
правосвідомості. Показником ефективності дії даної моделі будуть критерії 
оцінки сформованості правосвідомості. Залежно від результатів цієї оцінки 
можна корегувати зміст правової освіти й технології формування 
правосвідомості. 

Основою реалізації моделі є системний, діяльнісний і особистісно-
орієнтований підходи до організації процесу професійної підготовки та 
професійної діяльності. Системність в організації процесу формування 
правосвідомості виявляється в цілісності його внутрішньої структури: мета - зміст 
- засоби - результат. Системний підхід до організації процесу формування 
правосвідомості означає, що право як система повинно вивчатися цілісно й 
систематично відповідно до його внутрішньої логіки. Оскільки людина сприймає 
світ не окремо через думки, переживання, дії, тож знайомити її з правовими 
явищами слід цілісно - через світ понять, переживаний і практичних дій. У цьому 
випадку відбуватиметься комплексна дія на всі структурні компоненти 
правосвідомості [4, с. 19]. Діяльнісний підхід до процесу формування 
правосвідомості особистості майбутнього фахівця вимагає спеціальної роботи по 
вибору й організації діяльності студента. Встановлено, що діяльність – основний 
засіб і вирішальна умова розвитку особистості. Правосвідомість і діяльність 
особистості знаходяться в тісному зв'язку і взаємообумовленості. 
Правосвідомість формується у процесі діяльності людини і у свою чергу має вплив 
на цю діяльність, здійснюючи свою регулятивну функцію. 

Особистісно-орієнтований підхід означає «орієнтацію при 
конструюванні педагогічного процесу на особистість як мету, суб'єкт, 
результат і головний критерій його ефективності». Найважливіша 
психологічна ідея, що відображає сучасні суспільні тенденції в побудові і 
функціонуванні системи освіти, - це гуманізація освіти. Вона розглядається як 
переорієнтація на особистісну спрямованість, як процес і результат розвитку 
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й самоствердження особистості, як засіб її соціальної стійкості й захисту в 
умовах ринку [2]. 

Гуманістична спрямованість змінює уявлення про цілі освіти в бік 
гармонійного розвитку особистості. В умовах кардинальних змін в ідеології, 
суспільному житті вони бачаться по-новому. Сьогодні цілі освіти 
передбачають розвиток тих здібностей особистості, які потрібні їй, 
суспільству, які сприятимуть правовій соціалізації особистості, активній її 
участі у правових стосунках. Для гуманістично орієнтованого навчання 
характерна діалектична єдність суспільного й особистісного. У зв'язку з цим у 
його цілях мають бути відбиті, з одного боку, вимоги, що висуваються до 
особистості суспільством, а з іншого - умови, що забезпечують задоволення 
потреб особистості в саморозвитку. 

Висновки 
1. Адвокат як представник певної соціальної групи і трудового колективу 

фахівців юридичного профілю, втілює притаманні йому психологічні 
особливості; як елемент суспільної системи виражає реалізацію істотних рис 
цієї системи в найбільш істотних рисах і якостях.  

2. Формування професійної свідомості адвокатів зумовлюється 
постійною взаємодією двох чинників: об’єктивних (соціально-економічна 
структура суспільства, рівень суспільної правосвідомості, існуючі в суспільстві 
норми моралі та права, система загальної і професійної юридичної освіти) і 
суб’єктивних (система засвоєних правових понять-принципів норм моралі і 
права, на яких заснована психологічна структура професійної діяльності).  

3. Спроектована структурно-функціональна модель розвитку 
професійної свідомості адвокатів включає в себе цільовий блок, змістовний 
блок, організаційно-діяльнісний блок і оціночно-результативний блок, що 
дозволить майбутнім адвокатам оволодіти глибокими соціально-правовими 
знаннями, формувати уміння приймати рішення в правових професійних і 
особистісних ситуаціях, уміння орієнтуватися в нормативно-правових 
законах, позитивно емоційно ставитись до права і забезпечити стійкі правові 
мотиви, високу правову відповідальність, стабільні позитивні правові 
переконання та правові установки. 
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В.В. Пономаренко 

СТРУКТУРНО - ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЗНАНИЯ АДВОКАТОВ 

 
В статье представлена структурно-функциональная модель 

компонентов профессионального сознания адвокатов и функциональная 
модель развития профессионального сознания юристов в процессе 
профессиональной подготовки и профессиональной деятельности. 
Теоретическое значение исследования заключается в дальнейшем развитии 
теории сознания и, в частности, теории профессионального сознания. 

Ключевые слова: личность адвоката, профессиональное сознание, 
правосознание, профессиональная деятельность. 

 
V.V. Ponomarenko 

STRUCTURAL - DYNAMIC MODEL OF PROFESSIONAL  
CONSCIOUSNESS OF LAWYERS 

The article presents the structural-functional model of the components of 
professional consciousness of lawyers and functional model of development of 
professional consciousness of lawyers in the process of professional training and 
professional activity. The theoretical value of the research consists in the further 
development of the theory of consciousness and, in particular, the theory of 
professional consciousness. 

Key words: personality of the lawyer, professional consciousness, 
awareness, and professional activities. 


