


Кадрове забезпечен

Роль професійно 
значущих якостей 
у формуванні 
особистості прокурора

Тетяна ПОГОРЄЛОВА,
доцент кафедри теорії 

держави і права 
Національної академії 

прокуратури України

Специфіка професійної діяльності проку
рорського працівника пов’язана з виконан
ням складних та відповідальних функцій, які 
вимагають не тільки досконалого володіння 
суто спеціальними юридичними знаннями, 
вміннями та навичками, а й достатньо високо
го рівня професійно-особистісного розвитку 
фахівця, фундаментом якого, на мою думку, 
є сформованість його професійно значущих 
якостей.

О
тже, до п сихологічних 
особливостей діяльності 
прокурора перш з-а все 

відноситься жорстка правова регла
ментація праці, яка підпорядковує 
його діяльність нормам закону, що 
значно підвищує відповідальність 
працівника прокуратури за свої 
рішення та дії.

Наступною характеристикою є 
владний, обов’язковий характер 
повноважень, застосування яких 
вимагає уміння користуватися вла
дою у межах норм закону, суспіль
ної моралі та професійної етики.

Далі слід підкреслити екстре
мальний характер професійної 
діяльності прокурора, яка пов’яза
на з великим психічним наван
таженням через дії в умовах кон
фліктних ситуацій, великої кіль
кості контактів з передставниками 
різних верств населення, ненормо- 
ваного робочого дня, дефіциту часу 
для оперативного вирішення не
стандартних професійних завдань.
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Процесуальна самостійність та 
високий рівень персональної від
повідальності за свої дії та рішення 
також вимагають від прокурор
ського працівника інтенсивної мобі
лізації інтелектуальних, психічно- 
вольових та моральних якостей.

Такі особливості професійної ді
яльності працівника прокуратури, 
як владний характер повноважень 
та процесуальна самостійність у 
прийнятті рішень є найбільш не
безпечними для морально не під
готовленої та професійно незрілої 
особистості.

Відповідно до ст. 2 "Загальних 
положень" Дисциплінарного стату
ту прокуратури України "праців
ники прокуратури повинні мати 
високі моральні якості, бути прин
циповими і непримиренними до 
порушень закон ів, поєднувати 
ви конання св о їх  проф есійних 
обов’язків з громадянською муж- 

: ністю, справедливістю та непід- 
I купністю. Вони повинні особисто 

додержувати вимог закону, вияв
ляти ініціативу в роботі, підви- 

1 щувати її якість та ефективність,
: сприяти своєю діяльністю утвер- 
і дженню верховенства закону, за- 
1 безпеченню демократії, формуван- 
1 ню правосвідомості громадян, по- 
| ваги до законів, норм та правил
І суспільного життя"1.

На мою думку, провідна роль 
, у процесі становлення особистості 
| професіонала припадає на період 
) навчання у вищому навчальному 
] закладі, під час якого розпочина- 
| ється активне формування осо- 
] бистості та закладаються основи 
З ефективності майбутньої професій- 
] ної діяльності.
| Проблеми вдосконалення про- 
] фесійної підготовки та виховання 
) м айбутніх п рац івни ків п раво

охоронних органів та прокуратури 
зокрема розглядались у статтях

таких вчених, як А. Алексєєв, 
М. Бурбика, О. Бандурка, А. Дер
кач, В. Долежан, В. Леоненко, 
В. Остапчук, В. Сальников, Г. Се
реда, В . Сухонос, О. Толочко, 
Г. Яворська та інших.

На якість формування особис
тості фахівця великою мірою впли
ває як соціокультурний простір 
професії, так і професійно-куль
турне середовище освітнього зак
ладу, де він одержує знання, та 
морально-психологічний клімат 
установи, де він згодом проходить 
практику.

Запорукою якісної підготовки 
майбутнього прокурора є створен
ня у вищому навчальному закладі 
умов для всебічного розвитку 
особистості студента як суб’єкта 
професійної діяльності.

На жаль, сучасні вищі юридич
ні навчальні заклади, які готують 
прокурорів на рівні бакалавра та 
спеціаліста, не приділяють належ
ної уваги питанням професійного 
становлення майбутнього фахівця, 
не мають чіткої моделі його роз
витку, не працюють над вдоско
наленням навчальних та виховних 
програм, що у деяких випадках 
може стати причиною не тільки 
професійної некомпетентності, а й 
особистісної або професійної де
формації майбутнього прокурор
ського працівника.

Відповідно до специфіки діяль
ності Національної академії про
куратури України завданням цього 
дослідження є визначення профе
сійно значущих якостей прокуро
ра, а також структури, змісту та 
методів їх  поетапного розвитку в 
умовах магістратури.

На мою думку, основні профе
сійно значущі якості необхідно роз
вивати під час навчання майбутніх 
прокурорів у магістратурі вищого 
навчального закладу, оскільки



саме на цьому етапі в рамках базо
вої професійної підготовки розпо
чинається формування професійної 
компетентності фахівця.

З метою визначення переліку 
професійно-особистісних якостей, 
необхідних прокурорським пра
цівникам для успішного виконан
ня своїх професійних обов’язків, 
протягом трьох років нами про
водилось опитування представни
ків керівного складу прокуратури, 
прокурорів, слідчих, помічників* 
прокурорів — слухачів Інституту 
підвищ ення к ва л іф ік а ц ії (2 5 0  
осіб), викладачів (42 особи) та 
магістрантів (246 осіб) Національ
ної академії прокуратури України. 
За результатами опрацювання 
цього матеріалу було виділено 
наступні найбільш професійно 
важ ли ві, на дум ку експ ер тів, 
якості працівників прокуратури 
(згідно з рейтингом): 1) відпо
відальність; 2) дисциплінованість; 
3) аналітичні здібності; 4) здатність 
оперативно приймати самостійні 
рішення; 5) культура поведінки та 
спілкування; 6) уважність; 7) не
упередженість у правозастос.ов- 
ній діяльності; 8) самоконтроль; 
9) широкий світогляд; 10) праг
нення до професійного самовдоско
налення.

У межах викладання професій
но спрямованих дисциплін викла
дацький склад кафедр має усві
домити важ л и вість, професійно 
розвиваючого підходу як одну з 
методологічних засад підготовки 
майбутнього прокурорського пра
цівника та визначити ті професійні 
якості, які можна сформувати на 
кожній окремій кафедрі. Саме це 
ми ставили за мету, коли розробили 
та запропонували спеціальну ан
кету для другої експертної групи.

Отже, під час проведення нами 
опитування серед викладачів (дру

га експертна група) було виділено 
ряд засобів виховного впливу, які 
є найбільш дієвими згідно зі спе
цифікою кафедр для формування 
ви щ езазн ачен и х п роф есій н и х 
якостей у студентів магістратури 
Національної академії прокурату
ри. Вони розподілились за рей
тингом наступним чином: 1) роз’яс
нення магістрантам специфіки про
курорської діяльності та її змісту;
2) особистий приклад викладачів 
(особливо прокурорів за фахом);
3) передання власного професій
ного досвіду (у  вигляді перекон
ливих прикладів з практичної 
діяльності); 4) аналіз та обговорен
ня складних з правової та етичної 
точок зору професійних ситуацій;
5) вирішення ситуативних задач 
правового характеру та з практи
ки розслідування кримінальних 
справ і прокурорського нагляду;
6) розвиток практичних вмінь щодо 
аргументованого ведення дискусії;
7) під час проведення лекційних 
та практичних занять наведення 
прикладів з творів літератури, 
живопису та інших галузей мис
тецтва, які стосуються майбутньої 
професійної діяльності магістран
тів; 8) створення на заняттях ігро
вих ситуацій, які нададуть студен
там можливість виявити та розви
нути необхідні професійні якості; 
9) виявлення вимогливості з боку 
викладачів щодо пунктуальності, 
охай ності, в ідп овідальності та 
уважності студентів у навчальному 
процесі; 10) забезпечення активного 
проф есійного сп ілкуванн я ма
гістрантів зі слухачами Інституту 
підвищення кваліфікації — пра
цівниками прокуратури під час 
проведення спільних "кругли х 
столів", зустрічей, міні- конферен
цій; 11) залучення студентів до 
дослідницької діяльності та участі 
у заходах наукового характеру;



12) ознайомлення магістрантів з 
правовими системами та досвідом 
діяльності прокурорів та прокура
тур інших країн світу.

Представники керівного скла
ду прокуратури (перша експертна 
група) у своїй анкеті також відпо
відали на питання, яке стосувалось 
визначення найбільш дієвих мето
дів виховного впливу на проку
рорських працівників на місцях, 
та запропонували наступні: 1) осо
бистий приклад керівництва та 
досвідчених прокурорів; 2) ство
рення позитивного морально-пси- 
хологічного клімату в колективі;
3) повернення інституту настав
ництва; 4) моральне та матеріаль
не заохочення працівників; 5) вда
ло побудована виховна робота 
керівництва прокуратур; 6) про
ведення індивідуальної бесіди;
7) притягнення порушників до 
дисциплінарної відповідальності;
8 ) здійснення контролю за ре
зультатами діяльності працівників;
9) публічний розгляд проступків 
та результатів службових пере
вірок; 10) обєктивний аналіз та 
врахування результатів професій
ної діяльності прокурора під час 
проведення атестації.

Отже, як викладацький склад 
Національної академії прокура
тури України, так і керівники 
прокуратур позитивно сприйняли 
ідею щодо активізації професійно 
значущих якостей прокурорських 
працівників та запропонували 
достатньо ефективні методи їх  
(якостей) розвитку та корекції.

На інше питання анкети, яке 
було запропоновано нами відпо
відно експериментальній (1 )  та 
експертній (2 )  групам та стосу
валось визначення якостей, не
бажаних для особистості проку
рора, було одержано наступні від
повіді:

Магістранти (2 курс): 1) гру
бість; 2) меркантильність; 3) без
відповідальність; 4 ) зверхність; 
5 ) упередженість; 6) недисциплі
нованість; 7) низький рівень куль
тури спілкування; 8) професійна 
деградація; 9) лицемірство; 10) не
порядність.

Прокурори: 1) безвідповідаль
ність; 2) непорядність; 3) профе
сійна некомпетентність; 4 ) звер
хність; 5) меркантильність; 6) не
дисциплінованість; 7) байдужість;
8) відсутність прагнення до профе
сійного самовдосконалення; 9) низь
кий рівень культури; 10) неспра
ведливість.

Багато якостей, які називають 
прокурори-професіонали та ма- 
гістранти-випускники Національ
ної академії прокуратури, спів
падають, деякі з них навіть за 
рейтингом. Це свідчить про ефек
тивність світової практики підго
товки прокурорів, згідно з якою 
належний рівень інтелектуального 
розвитку, особистісної зрілості та 
професійного формування май
бутнього фахівця забезпечує саме 
навчання в магістратурі2. Тому, на 
мою дум ку, студенти  другого 
курсу магістратури й показали 
достатньо високий рівень профе
сійної компетентності.

З урахуванням аналізу отри
маних даних було складено про- 
фесіограму випускника магістра
тури, яка містить різні рівні щодо 
формування особистості майбут
нього прокурора.

Гносеологічний рівень: добре 
знання положень чинного законо
давства, нормативно-правової бази, 
керівних матеріалів та вміння пра
вильно застосовувати їх  у своїй 
навчальній і відповідно майбутній 
професійній діяльності.

Рівень інтелектуальних власти
востей: добре розвинена пам’ять,



висока концентрація уваги, логіч
ність, гнучкість та творчий харак
тер процесу мислення, уміння 
сприймати інформацію, робити її 
аналіз, синтез та узагальнення.

Рівень емоційно-вольової сфери: 
високий рівень самоконтролю, 
вольова регуляція власних психіч
них процесів.

Рівень комунікативних якос
тей: уміння логічно, аргументо
вано та переконливо викладати 
свою думку, здатність налагоджу
вати контакти з різними людьми, 
в тому числі з колегами; здібності 
розуміти психічний стан людини 
та застосовувати загальнокуль
турну модель спілкування з ото
ченням.

Рівень розвитку особистих якос
тей: відповідальність, дисципліно
ваність, цілеспрямованість, уваж
ність, здатність приймати виважені 
рішення, працьовитість.

Рівень сформованості органі
заторських здібностей: здатність 
обирати пріоритетні напрями ро
боти, планувати та ефективно ор
ганізувати свій робочий час та 
дозвілля, вміння ефективно діяти 
в ск л а д і ст у д е н тськ о ї групи, 
курсу, Академії залежно від ха

рактеру завдань та специфіки си
туації, прагнення до постійного 
вдосконалення свого культурного 
та професійного рівнів.

Аналіз цих рівнів дає можли
вість визначити основні соціальні 
характеристики, які доповнюють 
професіограму випускника ма
гістратури. До них ми відносимо 
високий рівень правосвідомості, 
соціальної відповідальності май
бутнього прокурора, повагу до 
людської особистості та норматив
ність поведінки.

Отже, проблема професійного 
розвитку майбутнього прокурора є 
дуже актуальною, оскільки під час 
навчання у вищому юридичному 
навчальному закладі, і особливо в 
м а гістр а ту р і, в ін  має пройти 
перший етап професійного станов
лення, який вимагає певного рівня 
розвитку професійно значущих 
якостей, приведення ціннісних 
орієнтацій та норм поведінки 
фахівця у відповідність із загально
культурними та етичними вимога
ми професії. Це сприятиме більш 
ефективному формуванню про
фесійної ідентифікації та професій
ного самовизначення майбутнього 
працівника прокуратури.
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леми підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: Матер. міжнар. 
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