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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. В сучасних умовах реформування судової 

системи України набуває актуальності питання про підвищення стандартів 

судочинства, гуманістичне спрямування правозастосовної діяльності у бік захисту 

прав і свобод особи. Адже, в сфері правосуддя спостерігається значна залежність 

людини від результатів професійної діяльності судді, рішення якого можуть мати 

доленосне значення. Судовий процес часто носить характер критичних життєвих 

обставин для його учасників, що може викликати складні емоційні переживання та 

спричинити їх неконтрольований прояв. Для здійснення якісного правосуддя суддя 

має впевнено керувати ходом судового розгляду, спрямовувати його в межі 

процесуальних норм, регулювати взаємодію з учасниками судового засідання, 

враховуючи їхні особистісні характеристики, психоемоційні стани, приховані 

наміри та мотиви. Як головному організатору судового процесу судді вкрай важливо 

мати високий рівень загальної психологічної та соціальної культури, що дозволить 

йому вирішувати професійні завдання з урахуванням їх психологічних та 

соціокультурних аспектів. Насьогодні у сфері фахової підготовки суддів 

спостерігається наявність «прогалин» у цьому напрямку. Вкрай важливі знання і 

навички налагодження психологічного контакту, безконфліктної взаємодії, 

правомірного психологічного впливу та саморегуляції судді змушені набувати 

самостійно, накопичуючи власний досвід шляхом «спроб та помилок», або 

запозичуючи «рецепти» у більш досвідчених колег. 

Окрім того, у підвищенні якості судочинства та, як наслідок, зростанні довіри 

до судової системи в Україні в цілому визначальну роль відіграє врахування 

морального аспекту особистості судді при наділенні його повноваженнями. Адже 

право вершити правосуддя має лише той, хто особисто відповідає високим 

морально-етичним вимогам та усвідомлює важливість покладених на нього 

соціальних функцій. «Буква закону» – одна з «технологій» вирішення суспільних 

проблем, може бути ефективною лише за умови врахування як правового аспекту 

правопорушення, так і соціального контексту дійсності та психологічного змісту 

мотивів того, хто його вчинив. Саме суддівська діяльність, перебуваючи на перетині 

систем «людина-людина» та «людина-право», покликана впливати на рушійні сили 

свідомості й поведінки людини як члена громадянського суспільства. Тож, високий 

рівень моральної відповідальності зокрема та соціономічна спрямованість 

суддівської діяльності в цілому зумовлюють важливість дослідження особистості 

судді на предмет визначення його індивідуально-особистісних характеристик, що є 

детермінантами його професійно-психологічної готовності до соціономічних 

особливостей суддівської діяльності та підготовки на основі результатів 

дослідження ряду пропозицій щодо оптимізації процесу професійно-психологічної 

підготовки та відбору суддівських кадрів. 

Дослідження професійно-важливих якостей започатковане в ХХ ст. у роботах 

О. Ліпмана, Г. Мюнстерберга, В. Штерна та ін. У подальшому, в руслі окремих 

напрямів професійної психології і, зокрема, судової, юридичної психології та 
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психології діяльності в особливих умовах дослідження проводилися М.І. Д’яченком, 

Є.О. Клімовим, Г.В. Ложкіним, Б.Ф. Ломовим, О.М. Столяренком, О.В. Тімченком, 

М.І. Томчуком та ін. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні розробки проблематики особистості фахівців 

юридичної сфери діяльності приділяли увагу переважно методично-організаційним 

аспектам врахування психологічних особливостей особистості при відборі кадрів 

(В.М. Богданов, В.А. Варламов, М.В. Виноградов, М.В. Воропаєв, Ю.Б. Ірхін, 

А.В. Козодаєв, Л.М. Колодкін, Ю.Ф. Лазарєв, В.І. Лебедєв, В.В. Лебедько, 

В.С. Медведєв, Ю.В. Меркулова, Г.М. Мякішев, В.Ф. Назаренко, Л.В. Нікандрова, 

А.С. Силін, В.М. Синьов, О.М. Цильмак, С.І. Яковенко та ін.) або вивченню 

особливостей особистості представників окремих фахових напрямів правників 

(Д.О. Александров, В.І. Барко, А.В. Гайдашук, В.В. Кощинець, В.Я. Марчак, 

І.М. Охріменко, С.Є. Тихонов, А.В. Федіна, О.К. Черновський та ін.). 

Проблема теоретичних та методологічних засад судової психології не є новою 

в науковій літературі і представлена у роботах Я.О. Береського, В.Ф. Бохана, 

В.Г. Гончаренка, Г.Г. Доспулова, А.В. Дулова, О.Б. Загурського, Д.П. Котова, 

В.В. Молчанова, О.Р. Ратінова, О.М. Столяренка, В.І. Ярошенка та інших вчених. 

Водночас, низка питань, які розкривають соціономічні особливості суддівської 

діяльності та визначають індивідуально-психологічні детермінанти формування 

професійно-психологічної готовності до цих особливостей, залишаються поза 

межами уваги дослідників. Так, попередні дослідники чинників професійно-

психологічної готовності до суддівської діяльності приділяли увагу розробці 

формалізованої професіограми судді. При цьому концептуальний підхід до вивчення 

психологічних детермінант готовності особистості до суддівської діяльності на 

сьогодні відсутній. Актуальність проблеми та її недостатня теоретико-

методологічна та практична розробленість зумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження: «Професійно-психологічна готовність особистості до соціономічних 

особливостей суддівської діяльності». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт лабораторії психології 

навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

«Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі» (державний 

реєстраційний номер 0109U000558, 2014–2017 рр.).  

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України (протокол № 10 від 27.11.2014) і узгоджено з 

Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 29.11.2016). 

Об’єкт дослідження: готовність особистості до професійної діяльності. 

Предмет дослідження: професійно-психологічна готовність особистості до 

соціономічних особливостей суддівської діяльності. 

Мета дослідження: дослідити професійно-психологічну готовність 

особистості до соціономічних особливостей суддівської діяльності та розробити на 

цьому ґрунті теоретичні засади і практичні пропозиції щодо вдосконалення 

систем професійно-психологічної підготовки та відбору суддівських кадрів. 

Аналітичний огляд наукових джерел з означеної проблематики і результати 



4 

 

 

 

науково-дослідницького пошуку дали підстави сформулювати гіпотезу 

дослідження, яка полягала в тому, що необхідною передумовою формування 

професійно-психологічної готовності до соціономічних особливостей суддівської 

діяльності є сукупність певних індивідуально-психологічних характеристик, рівень 

розвитку яких і визначає ефективність процесу адаптації. 

У відповідності з метою були поставлені такі завдання дослідження: 

1. Узагальнити основні теоретико-методологічні підходи щодо розуміння 

феномену готовності до професійної діяльності та проаналізувати сучасні погляди 

науковців на феноменологію соціономічного змісту суддівської діяльності; 

2. Обґрунтувати методологію емпіричного дослідження професійно-

психологічної готовності особистості до соціономічних особливостей суддівської 

діяльності та визначити індивідуально-особистісні детермінанти, які виступають 

передумовою адаптації до соціономічних особливостей суддівської діяльності; 

3. Розглянути сучасний стан вітчизняних експериментальних психологічних 

досліджень морально-правової поведінки особистості та розробити методику 

дослідження моральної нормативності як пріоритетний напрямок вдосконалення 

системи професійно-психологічного відбору суддівських кадрів;  

4. Проаналізувати систему спеціальної фахової підготовки суддівських кадрів в 

Україні та розробити тренінгову програму, спрямовану на формування професійно-

психологічної готовності особистості до соціономічних особливостей суддівської 

діяльності. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали положення загальної 

психології про нерозривність процесу становлення особистості та діяльності, які 

передбачають два ракурси дослідження: а) індивідуально-психологічні детермінанти 

формування готовності до суддівської діяльності, які визначаються внутрішніми 

особливостями на кшталт професійно-значущих психологічних якостей 

(О.Г. Асмолов, А.В. Брушлінський, П.Я. Гальперін, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, 

Д.М. Узнадзе та ін.); б) соціально-психологічні та професійні детермінанти 

діяльності, які у процесі занурення фахівця у діяльність обумовлюють формування 

психологічних новоутворень, що визначають актуалізацію його психологічної 

готовності (Б.Г. Ананьєв, С. П. Бочарова, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, 

О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, С. Д. Максименко, В.С. Мерлін, В.О. Моляко, 

В.В. Рибалка, С.Л. Рубінштейн, В.М. Русалов, В.М. Синьов та ін.). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувався 

комплекс теоретичних та експериментальних методів дослідження: 

− теоретичні: аналіз та узагальнення наукової літератури; порівняння, 

узагальнення, систематизація науково-теоретичних і дослідницьких даних; 

− емпіричні: професіографічне та психографічне дослідження: методика, 

розроблена авторським колективом кафедри юридичної психології Національної 

академії внутрішніх справ в межах НДР «Розробка професіограм та кваліфікаційних 

характеристик деяких категорій фахівців МВС України»; психологічна діагностика 

засобами анкетування та тестування: для діагностики особливостей соціальної 

адаптації, комунікативної компетентності, моральної нормативності та нервово-

психологічної стійкості – методика багаторівневого особистісного опитувальника 

«Адаптивність» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова – С.В. Чермяніна; для визначення 
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екстраверсії та інтроверсії і нейротизму – тест-опитувальник Г. Айзенка (EPI); для 

виявлення проявів різних форм напористості та агресії у соціальній взаємодії – 

методика Басса-Дарки; для діагностики комунікативних психологічних установок та 

бар’єрів спілкування – методика В.В. Бойка; для діагностики особливостей стратегії 

поведінки у конфліктних ситуаціях – методика К. Томаса; 

− методи математично-статистичного аналізу отриманих емпіричних 

даних: кореляційний аналіз із подальшою якісною інтерпретацією та змістовним 

узагальненням результатів, порівняння вибіркових середніх за t-критерієм 

Стьюдента. 

Організація та експериментальна база дослідження. Дослідження 

проводилося протягом 2014–2017 рр. та складалося з наступних етапів: 2014 р. – 

теоретичний аналіз проблеми, формування положень та гіпотези; 2014–2015 рр. – 

збір емпіричних даних; 2016–2017 рр. – аналіз психологічних детермінант 

готовності особистості до соціономічних особливостей суддівської діяльності, 

розробка тренінгової програми «Професійно-психологічна підготовка суддів» та 

«Методики діагностики схильності до порушення морально-правової нормативності 

поведінки посадовцем» і її апробація на базі Національної школи суддів України. 

Дослідження проводилося в умовах навчального процесу у спеціалізованому 

навчальному закладі – Національній школі суддів України (м. Київ). Емпіричну 

вибірку дослідження склали судді з різних регіонів України зі стажем роботи понад 

три роки в судах загальної юрисдикції (загальних, господарських та 

адміністративних місцевих та апеляційних). У дослідженні взяли участь  

152 респонденти, з них: 107 – на етапі професіографічного, 45 – на етапі 

психодіагностичного дослідження. 

Надійність та достовірність отриманих результатів дослідження забезпечені 

відповідним методологічним обґрунтуванням вихідних положень, різнобічним 

теоретичним аналізом проблеми, відповідністю застосованих методів меті та 

завданням дослідження; системною організацією дослідження; поєднанням 

кількісного і якісного аналізу отриманого емпіричного матеріалу; залученням для 

аналізу одержаного дослідницького матеріалу методів математичної статистики, 

репрезентативністю вибірки. Репрезентативність визначалась відповідністю 

досліджуваних рис експериментальної групи рисам, притаманним усій генеральній 

сукупності суддів України. У свою чергу, обрані психографічні методи є 

релевантними меті дослідження й, окрім відносно простої процедури проведення та 

обробки, досить широко використовуються у професіографічних дослідженнях, що 

дозволяє бути впевненим у їхній надійності. 

Для математико-статистичного опрацювання отриманих емпірично 

результатів використовувалися спеціалізовані пакети комп’ютерних програм 

(«Microsoft Office Excel», «SPSS»). 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що: 

вперше: 

− окреслено соціономічні особливості суддівської діяльності; 

− визначено комплекс індивідуально-особистісних характеристик, які 

виступають передумовою успішного формування професійно-психологічної 

готовності особистості до соціономічних особливостей суддівської діяльності; 



6 

 

 

 

− встановлено провідні тенденції актуалізації професійно-важливих якостей 

судді на основі аналізу результатів психограми та професіограми; 

− визначено пріоритетні напрямки вдосконалення систем професійно-

психологічної підготовки та відбору суддівських кадрів; 

− розроблено для впровадження в систему спеціальної фахової підготовки 

суддівських кадрів авторську тренінгову програму, спрямовану на формування 

професійно-психологічної готовності особистості до соціономічних особливостей 

суддівської діяльності; 

− розроблено авторську методику діагностики моральної нормативності 

кандидатів на посаду судді як однієї з базових детермінант професійно-

психологічної готовності до соціономічних особливостей суддівської діяльності; 

удосконалено уявлення про: 

− чинники формування професійно-психологічної готовності судді; 

− специфіку вимог до професійних компетенцій та особистісних 

характеристик фахівця в контексті соціономічного змісту суддівської діяльності; 

− напрямки професійно-психологічної підготовки суддівських кадрів; 

дістали подальшого розвитку: 

− дослідження проблеми розуміння феноменів готовності та діяльності; 

− поняття моральної та морально-правової нормативності поведінки; 

− наукові уявлення про чинники та умови розвитку особистості судді в 

процесі професійної підготовки та практичної діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в: обґрунтуванні вимог 

професійної діяльності до особистості судді; аналізі результатів психографічного 

обстеження суддів як базової моделі професійно-психологічних вимог діяльності; 

встановленні комплексу професійно-значущих якостей професійно-психологічної 

готовності до соціономічних особливостей суддівської діяльності; розробці 

тренінгової програми професійно-психологічної підготовки суддівських кадрів та 

психодіагностичної методики визначення моральної нормативності їх поведінки. 

Матеріали дослідження можуть бути корисними практичним психологам, 

викладачам та тренерам і використані в навчальному процесі вищих навчальних 

закладів, зокрема при розробці таких курсів, як: «Юридична психологія», «Основи 

професійної психології», «Юридична конфліктологія», «Моральна психологія». 

Тренінгова програма професійно-психологічної підготовки суддів має практичну 

направленість та може бути використана у повному обсязі в рамках спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду судді або у скороченому вигляді в межах окремих 

тем в процесі підвищення кваліфікації вже працюючих суддів. Представлена у 

дисертації авторська «Методика діагностики схильності до порушення морально-

правової нормативності поведінки посадовцем» дозволяє у короткий час виявляти 

«групи ризику» як серед кандидатів на суддівські посади, так і вже діючих суддів 

під час періодичної перевірки або при перепризначеннях. Зважаючи на статус судді 

як держслужбовця, дана методика може бути застосована до будь-яких інших 

посадовців, що робить її досить універсальним інструментом. 

Результати дисертаційного дослідження були впроваджені: 

у процес практичної діяльності: за напрямками психопрофілактичної роботи 

та професійно-психологічної підготовки у Національній школі суддів України (акт 
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впровадження від 13.12.2016 р.); у навчально-виховний процес: при викладанні 

студентам напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціальності 8.03040101 

«Правознавство» курсів «Юридична психологія», «Юридична конфліктологія», 

«Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Проблеми призначення 

покарань» в Київському університеті права НАН України (№ 172/1 від 20.02.2017 р.) 

та при викладанні навчальних дисципліни «Юридична психологія» за напрямками 

підготовки 6.030401 «Правознавство» в КНУ  

ім. Т. Шевченка ( № 016/128 від 28.03.2017 р.), у науково-дослідну роботу Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України як аналітичний матеріал для 

подальших наукових розробок (акт №126/225 від 20.03.2017).  

Апробація результатів дисертації. Матеріали та результати досліджень 

доповідались та обговорювались на засіданнях науково-методичної ради 

Національної школи суддів України, науково-методичних семінарах та засіданнях 

лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені  

Г.С. Костюка НАПН України, на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: погляд молодих вчених»  

(27–28 березня 2014 р., м. Макіївка, Україна); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна 

підготовка» (4–5 листопада 2014 р., м. Київ, Україна); Міжнародній науковій 

конференції «Сучасні проблеми порівняльного правознавства» (6–8 травня 2015 р., 

м. Ужгород, Україна); Круглому столі «Наукова спадщина І.О. Синиці в контексті 

сучасної педагогічної психології» з нагоди 70-ї річниці від заснування Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України (жовтень 2015 р., м. Київ, Україна); 

Другій міждисциплінарній науково-практичній конференції «UChoice: 4P» Ukrainian 

Choice: Public Policy, Politics, Psychology (8 жовтня 2016 р., м. Одеса, Україна); 

Науково-практичній конференції «Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і 

психології: від теорії до практики» (14–15 жовтня 2016 р., м. Харків, Україна);  

Публікації. Основні положення дисертації знайшли своє відображення  

у 13 друкованих працях, з них: 6 статей, серед яких 3 – у провідних фахових 

виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України; 3 – у міжнародних 

наукових періодичних виданнях; 6 тез виступів на наукових конференціях;  

1 навчально-методичний посібник. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (198 найменувань), 4 додатків на 95 сторінках, 13 

таблиць. Загальний обсяг дисертації становить 317 сторінок, основний обсяг 

викладено на 190 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дисертації; визначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено об’єкт, предмет, мету, 

завдання, гіпотезу, теоретико-методологічне підґрунтя і методи дослідження; 

охарактеризовано емпіричну базу дослідження; висвітлено наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів; наведено дані про їх апробацію та 

впровадження. 
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У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи дослідження 

професійно-психологічної готовності особистості до соціономічних 

особливостей суддівської діяльності» – висвітлюються основні підходи до 

вивчення проблеми в сучасній психологічній науці, окреслюються основні ракурси 

розуміння феномену готовності особистості до професійної діяльності; аналізується 

специфіка суддівської діяльності, її структура та психологічні особливості, визначаються 

характеристики її соціономічної сутності та компоненти професійно-психологічної 

готовності особистості до соціономічних особливостей суддівської діяльності. 

Багатоаспектність досліджуваного поняття готовності до професійної 

діяльності пояснюється тим, що цей феномен є об’єктом вивчення загальної 

психології, психології праці і, безумовно судової психології як однієї з галузей 

юридичної психології. З точки зору аналізу готовності особистості до професійної 

діяльності загальна психологія виходить із положення про нерозривність процесу 

становлення особистості та діяльності. Так, готовність особистості до професійної 

діяльності має два ракурси: індивідуально-психологічні детермінанти формування 

готовності, а також соціально-психологічні та професійні детермінанти діяльності. 

На таких ракурсах наголошує й Максименко С.Д., який у контексті 

експериментально-генетичного методу аналізу детермінант розвитку особистості, 

розкриває щільний зв’язок «зовнішньої» та «внутрішньої» діяльності у їхніх 

взаємних трансформаціях. Тому, розглядаючи психологічні детермінанти 

актуалізації професійної готовності особистості до діяльності, слід зосередитись на 

визнанні таких рівнів прояву властивостей, як: формально-динамічного 

(обумовленого співвідношенням властивостей нервової системи, темпераменту та 

інших індивідуально-психологічних утворень) та змістовного (обумовленого 

засвоєними у професійному досвіді знаннями, уміннями, навичками тощо). 

Таким чином, психологічна готовність розглядається нами як низка 

сформованих професійно-значущих психологічних характеристик, що відповідають 

соціономічним особливостям професійної діяльності судді і виступають необхідною 

внутрішньою умовою її успішного здійснення. У свою чергу, професійно-

психологічна готовність – це сукупність психологічних якостей, властивостей, а 

також професійних знань, вмінь та навичок, що зумовлює стан змобілізованості 

психіки, налаштованість на найбільш доцільні дії при виконанні професійних 

завдань у специфічних умовах фахової діяльності. 

При вивченні професійно-психологічної готовності особистості до суддівської 

діяльності доцільно виходити з концепції Ломова Б.Ф., який формулює дві головні 

задачі психологічного дослідження: розгляд діяльності як детермінанти системи 

психічних процесів, станів і властивостей суб’єкта, а також вивчення впливу 

психіки на ефективність і якість діяльності. У різних контекстах дослідження 

особистості подібної позиції дотримувалися й інші українські психологи: Булах І.С., 

Лушин П.В., Моляко В.О., Рибалка В.В., Татенко В.О., Титаренко Т.М.,  

Яковенко С.І., Яценко Т.С. та ін. Такий підхід дає можливість визначати серед 

детермінант актуалізації професійно-психологічної готовності судді не лише 

сукупність індивідуально-психологічних професійно-значущих якостей, але й 

ефективність набуття та засвоєння фахівцем спеціальних практичних навичок у 
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процесі спеціальної підготовки та безпосереднього досвіду суддівської діяльності. 

Отже, професійно-психологічна готовність судді має ґрунтуватися, з одного боку, на 

професійно-психологічному відборі шляхом виявлення професійно-важливих 

якостей як задатків подальшої готовності до діяльності, а з іншого боку – на 

професійній та психологічній підготовці у процесі фахового навчання та по мірі 

набуття ним практичного досвіду. 

Узагальнюючи викладене в контексті дослідження професійно-психологічної 

готовності до суддівської діяльності, ми можемо окреслити наступні ракурси 

розуміння цього феномену: 

– наявність сукупності індивідуально-психологічних якостей, які визначають 

певні задатки до фахової діяльності судді. Цей рівень обумовлює необхідність 

професійно-психологічного відбору кандидатів на суддівські посади; 

– наявність мотиваційної спрямованості на професійну самореалізацію саме у 

сфері судочинства; 

– наявність психологічних установок розв’язання конкретних професійних 

завдань, сформованих на основі попереднього досвіду; 

– результат спеціальної професійно-психологічної підготовки суддів, 

спрямованої на формування та розвиток професійно-важливих психологічних 

якостей, а також необхідних психологічних знань, вмінь та навичок; 

– здатність до ефективної реалізації суддею комунікативної, організаційної, 

конструктивної, пізнавальної, профілактичної та засвідчувальної діяльності; 

– професійно-психологічна адаптивність до виконання суддівської діяльності 

за умов: жорсткої правової регламентації та наявності владних повноважень; 

високого рівня відповідальності за результати й наслідки роботи; високої соціальної 

значимості можливих помилок; наявності протидії з боку правопорушників; 

дефіциту часу; значних психічних навантажень; інтенсивного впливу несприятливих 

чинників професійного та соціального середовища. Зазначені специфічні умови 

висувають такі вимоги, які б гарантували витривалість до стресогенних та 

психологічно напружених умов діяльності. Окрім того, цей ракурс висуває особливі 

вимоги до морально-правових установок судді. 

Спираючись на діяльнісно-особистісний підхід, слід визначати конкретні 

особистісні характеристики, які виступають детермінантами ефективної професійної 

адаптації, або ж навпаки, дезадаптації судді до умов діяльності на основі вивчення: 

зовнішніх обставин суддівської діяльності; психологічних протипоказань до даної 

професії; структури професійно-психологічних вимог до особистості судді. Ці 

ракурси відображають процес професіоналізації судді, бо зовнішні обставини 

діяльності обумовлюють сукупність вимог, до яких повинен адаптуватися суддя, 

набуваючи професійного досвіду, а сукупність індивідуально-психологічних 

характеристик зумовлює успішність або неуспішність процесу професійної 

адаптації, виступаючи показаннями або протипоказаннями до цієї діяльності. 

У загальнонауковому сенсі соціономічна діяльність розглядається у рамках 

соціології, психології, менеджменті, політології, соціальної філософії та інших 

суміжних галузях як особливий прояв соціальної активності щодо навколишнього 

світу, що містить у собі усе розмаїття професійної діяльності фахівця у соціальній 

сфері. Розгляд змісту соціономічних особливостей суддівської діяльності був 



10 

 

 

 

направлений на розкриття таких ракурсів проблеми, як: феноменологія 

соціономічного змісту професійної діяльності; специфіка соціономічного змісту 

суддівської діяльності; сутність основних форм проявів та наслідків впливу 

соціономічних умов діяльності на особистість судді. Це дало змогу узагальнити 

основні особливості соціономічного змісту суддівської діяльності. Суддівську 

діяльність об’єднує із світом соціономічних професій, перш за все, її соціальна 

спрямованість. Основним її завданням є забезпечення законності як актуальної 

соціальної потреби громадян. Іншими словами, основним соціономічним змістом 

суддівської діяльності у широкому розумінні є здійснення ефективного впливу на 

громадян з метою дотримання ними соціальних, і, перш за все, правових норм. 

Варто також відзначити, що суддівська діяльність здійснюється у процесі активної 

взаємодії з людьми через спілкування. Відтак, комунікація виступає одним з 

провідних засобів реалізації професійних завдань. Виходячи ж із самої сутності 

суддівської діяльності, яка спрямована на правове врегулювання та розв’язання 

правових конфліктів, сам процес спілкування набуває специфічного змісту, адже 

може бути пов’язаний із труднощами, бар’єрами, що виникають під час реалізації 

комунікативної діяльності. Окрім того, соціономічний зміст суддівської діяльності 

опосередкований правовою дійсністю та реалізується у системі «людина – право – 

людина». Всі ці особливості потребують наявності у судді просоціальної мотивації, 

комунікативної компетентності, високого рівня морально-етичних якостей, 

відповідальності, а також психологічного імунітету до психотравмуючих чинників 

інтенсивної соціальної взаємодії.  

Таким чином, результати аналізу проблеми дали змогу визначити наступні 

ракурси дослідження професійно-психологічної готовності особистості до 

соціономічних особливостей суддівської діяльності: аналіз соціономічних 

особливостей психограми судді; розкриття специфіки соціономічного змісту 

комунікативної компетентності судді; визначення детермінант професійної 

деформації та вигоряння як прояву порушення професійно-психологічної готовності 

до соціономічних особливостей суддівської діяльності. Варто наголосити, що для 

розкриття специфіки соціономічного змісту комунікативної компетентності судді ми 

досліджували психодіагностичні критерії його комунікативності, екстравертованості, 

стратегії поведінки у конфлікті та комунікативні установки. У свою чергу, для аналізу 

детермінант професійної деформації та вигоряння, як прояву порушення професійно-

психологічної готовності до соціономічних особливостей суддівської діяльності, ми 

досліджували психодіагностичні критерії моральної нормативності, нервово-

психічної стійкості, нейротизму та агресії у процесі комунікації з суб’єктами 

професійної взаємодії. Для аналізу комунікативної компетентності (як передумови 

професійно-психологічної готовності до соціономічних особливостей суддівської 

діяльності) у якості «базового» для кореляційного аналізу, направленого на виявлення 

серед вищевказаних психодіагностичних критеріїв індивідуально-психологічних 

детермінант цієї  готовності, було застосовано показник комунікативності за 

методикою діагностики соціальної адаптивності МЛО-АМ. Адже, зважаючи на 

особливості соціономічного змісту суддівської діяльності, саме комунікативна 

компетентність може розглядатися як основна передумова професійно-психологічної 

готовності до соціономічних особливостей суддівської діяльності. 
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У другому розділі – «Експериментальне дослідження професійно-

психологічної готовності особистості до соціономічних особливостей 

суддівської діяльності» – здійснено обґрунтування методології емпіричного 

дослідження, описано методи та етапи експериментальної роботи, проведено аналіз 

та інтерпретацію отриманих результатів. 

Спираючись на методологію професіографічного дослідження, нами було 

розроблено відповідну програму експериментального вивчення значущих 

детермінант професійної діяльності суддів та з’ясування відповідних професійно-

значущих якостей, що визначають готовність до специфічних умов соціономічної 

діяльності. Програму реалізовано послідовно в три етапи: рейтингова 

характеристика умов професійної діяльності судді; визначення професійно-

важливих якостей судді; діагностика індивідуально-психологічних детермінант 

професійно-психологічної готовності судді до особливостей соціономічних умов 

професійної діяльності, а саме загального рівня комунікативної компетентності 

судді; стратегії взаємодії у конфліктних ситуаціях; можливих комунікативних 

бар’єрів професійного спілкування; схильності до напористості та проявів різних 

форм агресії у соціальній взаємодії; співвідношення ектравертованості та 

інтравертованості у соціальній взаємодії; нервово-психічної стійкості до 

психотравмуючих та складних умов соціономічної діяльності; морально-правової 

нормативності поведінки у соціальній професійній взаємодії. 

Для реалізації першого та другого етапу встановлення професійно значущих 

якостей суддівського корпусу України, які визначають професійно-психологічну 

готовність до особливостей соціономічних умов професійної діяльності, ми 

зверталися до професіографічних методів. 

Дослідження базових характеристик суддівської діяльності за результатами 

професіограми дозволило виявити вагому соціономічну складову серед 

психологічних характеристик суддівської діяльності. Визначальними у суддівській 

діяльності за оцінкою самих досліджуваних є: підвищена відповідальність (5,0); 

інтенсивне спілкування з людьми і здійснення на них впливу (4,7); необхідність 

постійної взаємодії та можливість негативного впливу на особистість судді з боку 

конкретних осіб та груп людей (4,3); високий рівень емоційного фону спілкування 

(4,1); можливість психічного травматизму (4,8); відчуття наприкінці робочого дня 

психічної виснаженості, втоми (4,7); інтенсивні стосунки між співробітниками (4,5) 

та їх жорстка субординація (4,9). 

Аналіз результатів психографічного дослідження – оцінки суддями 

професійно-важливих властивостей та якостей, дозволив визначити серед них ті, що 

визначають професійну готовність саме до соціономічних особливостей суддівської 

діяльності: емоційна та нервово-психічна стійкість (4,9), самовладання (4,7), 

комунікативність (4,6); упевненість у собі та своїх можливостях (4,4); володіння 

спеціальними здібностями (4,2). 

Разом з цим, було виявлено недооцінку окремих важливих складових 

комунікативної компетентності. Зокрема, судді не надають особливого значення 

здатності швидко встановлювати контакти з новими людьми шляхом налагодження 

довірчих відносин. Хоча взаємодія є основною формою реалізації суддями 
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професійних завдань. Так само не приділяється належної уваги здатності вести 

бесіду чи переговори завдяки вмінню швидко знаходити потрібний тон, доцільну 

форму спілкування залежно від психологічного стану та індивідуальних 

особливостей співрозмовника. Аналогічно ігнорується роль самоспостереження та 

здатності переживати та відчувати те, що переживають та відчувають інші учасники 

професійної взаємодії. Не вважається важливою й здатність судді розуміти підтекст 

мови (іронію, жарти), що визначає й загальне нехтування почуттям гумору. 

Зважаючи на необхідність здійснювати правомірний психологічний вплив, 

незрозумілим залишається недооцінка суддями здатності передавати іншим людям 

свій настрій, емоційний заряд, уявлення, емоції або почуття не лише словесно, але й 

за допомогою невербальних засобів спілкування. Неважливим судді вважають 

наявність сильного та виразного голосу, відсутність дефектів дикції та вад 

мовлення, наслідком чого може бути неефективна комунікація та негативний вплив 

на взаємодію з учасниками судового процесу. Така недооцінка професійно-

важливих властивостей та якостей, що визначають професійну готовність саме до 

соціономічних особливостей суддівської діяльності, призводить не лише до 

нехтування людським фактором та неналежного виконання суддівських функцій, 

але й до високого ризику професійного вигорання самих суддів. Саме це, власне, і 

визначило подальший напрям дослідження індивідуально-психологічних 

детермінант, що безпосередньо виступають необхідною передумовою успішного 

формування професійно-психологічної готовності особистості до соціономічних 

особливостей суддівської діяльності. Це також висвітлило необхідність 

вдосконалення як професійно-психологічного відбору, так і професійно-

психологічної підготовки суддів. 

В результаті математико-статистичного аналізу було виявлено вагому 

позитивну кореляцію між показником комунікативності за методикою МЛО-АМ, 

який було визначено у якості базового критерію як передумови професійно-

психологічної готовності до соціономічних особливостей суддівської діяльності, і 

загальним показником нервово-психічної стійкості за відповідною шкалою цієї ж 

методики МЛО-АМ. Цей факт вказує на те, що формування професійно-

психологічної готовності особистості до специфічних умов суддівської діяльності 

обумовлене поєднанням комунікативної компетентності із нервово-психічною та 

емоційною стійкістю. Соціономічні особливості діяльності судді часто містять 

конфліктний та напружений характер, що й визначає провідну роль нервово-

психологічної стійкості в процесі налагодження ефективної комунікації з об’єктами 

професійної взаємодії. 

У ході кореляційного аналізу зв’язків професійної комунікативності нами 

були одержані вагомі позитивні кореляції з показниками професійної соціальної 

адаптивності та морально-правової нормативністю поведінки. Можна дійти 

висновку, що високий прояв соціальної адаптивності визначає якість формування 

професійно-психологічної готовності судді до особливостей суддівської діяльності. 

Так само вагома позитивна кореляція взаємозв’язку професійної комунікативності із 

нормативністю поведінки судді вказує на те, що процесуальний характер 

професійної комунікації передбачає досить високі вимоги до морально-правової 

нормативності його поведінки, яка повинна мати чітку просоціальну спрямованість. 
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Досить показовим є результат кореляційного зв’язку комунікативності з провідними 

формами напористості та агресії за методикою Басса-Дарки. Відповідно до 

показників цих кореляцій фахівець відмовляється від форм фізичної агресії на 

користь більш прийнятних методів впливу, як-то, опосередкована чи вербальна, яка 

взагалі стає провідною по мірі розвитку комунікативного досвіду взаємодії. 

Аналогічного підтвердження набуває теза щодо зниження непродуктивних форм 

ворожості та агресивності судді по мірі формування у нього комунікативної 

компетентності через аналіз дослідження кореляційного взаємозв’язку рівня 

розвитку комунікативності із показником «образливості» за методикою Басса-

Дарки. Цей зв’язок має вагому позитивну кореляцію і вказує на поступове зниження 

«образливості» як непродуктивної форми реагування на несприятливі ситуації 

соціономічних умов професійної діяльності саме по мірі розвитку комунікативної 

компетентності. На відміну від виявлених тенденцій при аналізі середніх 

показників, кореляційний аналіз продемонстрував, що з усіх провідних стратегій, як 

не дивно, провідну роль набуває стратегія пристосування. Маючи зворотну 

кореляцію, вона містить тенденцію до поступового превалювання над іншими по 

мірі розвитку професійної комунікативності. Це можна пояснити тим, що дана 

стратегія забезпечує можливість створити для суб’єкта взаємодії найбільш 

доцільний рольовий образ, завдяки якому, ґрунтуючись на принципах 

неупередженості, можна ефективніше розв’язувати завдання судочинства, лише 

контролюючи принцип змагальності, який реалізують сторони судового розгляду. За 

результатами аналізу кореляційних зв’язків розвитку професійної комунікативності 

суддів із показниками проявів негативних комунікативних установок за методикою 

Бойко, що порушують ефективну взаємодію з суб’єктами діяльності можна 

констатувати зниження показників прояву обґрунтованого негативізму в судженнях 

про людей та невиправданого критиканства. Ця позитивна тенденція забезпечує 

збереження об’єктивності судді та неупередженість в процесі розгляду справ. Окрім 

того, по мірі набуття комунікативної компетентності суддя позбавляється невміння 

приховувати неприємні почуття, стикаючись з некомунікативними якостями 

партнера, а також уникає прагнення «переробити партнера під себе». 

Дані тенденції демонструють провідну роль у формуванні професійно-

психологічної готовності до соціономічних особливостей суддівської діяльності 

таких індивідуально-психологічних детермінант, як комунікативна компетентність, 

нервово-психічна стійкість, нормативність поведінки, професійна адаптивність та 

напористість. 

У третьому розділі – «Напрямки вдосконалення систем професійного 

відбору та професійно-психологічної підготовки суддів» – проведено аналіз 

сучасного стану та шляхів вдосконалення професійно-психологічної підготовки 

суддів, досліджено моральну нормативність судді як зорієнтованість на соціальні 

норми та правові цінності у соціальній професійній взаємодії, описано авторські 

тренінг «Професійно-психологічна підготовка суддів» та «Методику діагностики 

схильності до порушення морально-правової нормативності поведінки посадовцем» 

як пріоритетного напрямку вдосконалення системи професійно-психологічного 

відбору кандидатів на суддівські посади. 

На основі проведеного аналізу сучасного стану підготовки суддів у 
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спеціалізованому навчальному закладі, яким є Національна школа суддів України, 

встановлено, що професійно-психологічну підготовку майбутнього судді віднесено 

до блоку «Суддівські неюридичні навички» програми спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді. Даний блок навчальної програми зорієнтований на 

розвиток: загальної обізнаності щодо психологічних аспектів суддівської діяльності, 

формування комунікативних навичок та готовності до професійної поведінки у 

конфліктних та стресових ситуаціях. Через обмеженість у часі, виділеному для 

оволодіння цим курсом, заняття, на жаль, мають ознайомчий характер, і не можуть 

забезпечити ґрунтовну професійно-психологічну підготовку. Адже, обсяг 

навчальних годин з цих тем складає лише 1,5 % від загального обсягу теоретично-

практичної підготовки майбутнього судді. Тому, на рівні підготовки кандидатів на 

посаду судді має бути впроваджена окрема тренінгова програма з професійно-

психологічної підготовки суддів. Тренінг має бути практично спрямований і 

зорієнтований на формування професійно-психологічної готовності особистості до 

соціономічних особливостей суддівської діяльності. 

На основі аналізу теоретичних підходів науковців та сучасних концепцій 

професійної психологічної підготовки до суддівської діяльності можна зробити 

висновок, що на теперішній час більшість науковців роблять акцент на методах 

саморегуляції та розвитку психічних пізнавальних процесів, на кшталт уваги, 

пам’яті та мислення. Тож, втрачається ракурс професійно-психологічної підготовки, 

спрямованої на формування: стійкості до професійного вигоряння внаслідок 

інтенсивної психоемоційної комунікації; імунітету до професійної деформації під 

впливом накопичення негативного досвіду взаємодії з суб’єктами професійної 

діяльності; стійкості емоційної та нервово-психічної сфери як передумови 

психологічної стійкості; комунікативної компетентності судді; морально-правової 

нормативності поведінки. Адже у своїй сукупності, ці особливості зумовлюють 

психологічну готовність як прояв професійної адаптивності судді до умов 

діяльності. 

З метою формування професійно-психологічної готовності суддів до 

соціономічних особливостей діяльності нами розроблений тренінг «Професійно-

психологічна підготовка суддів». Тренінг розрахований на 36 годин, з яких 14 

відведено на тему «Комунікативна компетентність судді в процесі взаємодії з 

суб’єктами професійної діяльності», 14 – на «Безконфліктне спілкування у 

діяльності судді», 8 – на «Саморегуляція як метод профілактики професійного 

вигоряння судді». Тематичні блоки тренінгу направлені на розвиток комунікативної 

компетентності, набуття навичок управління конфліктом, саморегуляції (управління 

власним психоемоційним станом), правомірного психологічного впливу та протидії 

маніпуляціям. У тренінгу реалізуються технології активізації комунікативної 

компетентності, розвиваються вміння ефективної поведінки у професійних 

конфліктних ситуаціях та прикладні аспекти формування професійної 

стресостійкості через активізацію внутрішніх ресурсів шляхом застосування методів 

саморегуляції. Даний тренінг розроблено для впровадження у навчальний процес 

Національної школи суддів України в рамках спеціальної підготовки кандидатів на 

посаду суддів та курсів підвищення кваліфікації суддів, призначених на посаду 
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вперше (1–2 рік на посаді). Тож, він може бути рекомендований у повному або 

скороченому (у межах окремих тем) обсязі. 

Нами було доведено, що необхідною передумовою формування професійно-

психологічної готовності особистості до соціономічних особливостей суддівської 

діяльності є сукупність певних індивідуально-психологічних характеристик, серед 

них було визначено і моральну нормативність поведінки. Відтак, постає завдання 

розробки спеціальної методики діагностики моральної нормативності кандидатів на 

посади суддів, яка б доповнювала традиційні методики професійно-психологічного 

відбору. 

Необхідність ретельного психологічного обстеження кандидатів на посаду 

судді обумовлюють також: підвищені соціальні вимоги до особи судді, вагомі 

наслідки судових помилок та значні матеріальні витрати, пов’язані з призначенням 

та звільненням суддів, які виявилися неспроможними адаптуватися до роботи 

обумовлюють. 

Разом із тим, аналіз сучасного стану експериментальних психологічних 

досліджень морально-правової поведінки особистості характеризується 

недостатньою розробленістю даної проблеми. Це обумовлено тим, що моральна 

нормативність поведінки, як досліджуваний феномен, межує одночасно і з 

філософією, і з етикою, і з психологією. Даний феномен має оціночну 

характеристику, що ускладнює розробку валідного формалізованого 

психодіагностичного інструментарію, адже визначається не стільки кількісними, 

скільки якісними ознаками поведінкових проявів у певних конкретних ситуаціях. 

Тож, нагальною є проблема створення психодіагностичної методики визначення 

схильності до порушень морально-правової нормативності поведінки. 

Зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на формування моральної 

нормативності та правосвідомості особистості, досліджують юридична деонтологія 

та психологія. Моральна нормативність поведінки обумовлена двома векторами: 

мораллю як зовнішнім чинником суспільних норм, що інтеріоризуються 

особистістю, та моральністю як особистісною якістю, що проявляється у її 

екстеріоризації. Зважаючи ж на високу соціальну значущість суддівської діяльності, 

морально-правова нормативність поведінки як вищий прояв професійно-

психологічної готовності має унеможливлювати такі негативні прояви деформації, 

як протиправні діяння загалом, і корупційні посягання, зокрема. І якщо морально-

правова нормативність недостатньо сформована в особистості, то вона легко 

деформується й перестає бути іманентним стримуючим асоціальні поведінкові 

прояви чинником. 

Відтак, нами розроблена авторська «Методика діагностики схильності до 

порушення морально-правової нормативності поведінки посадовцем». В основі 

методики лежить принцип парних виборів за аналогією до методики діагностики 

ступеня задоволення основних потреб (Скворцов В.В.) або методики визначення 

стратегій поведінки у конфлікті (К. Томас). Дана методика складається  

з 15 тверджень, розподілених у п’яти відповідних блоках: 

1. «Схильність до корупції» – відображає прагнення людини вирішувати 

власні матеріальні проблеми та забезпечувати свій комфорт шляхом незаконного 
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одержання матеріальної винагороди або послуги із використанням посадового 

статусу та владних повноважень. 

2. «Схильність до порушення прав людини» – прагнення до самоствердження 

шляхом зведення рахунків із «незручними» особами шляхом неправомірного 

перевищення владних повноважень та посадового статусу. 

3. «Схильність до кумівства» – бажання реалізовувати особисті інтереси 

шляхом використання родинних зв’язків та близьких знайомств із впливовими 

посадовцями. 

4. «Схильність до адикції» – схильність до хімічної (алкоголь, наркотики) або 

нехімічної (ігроманія) залежності і як наслідок – соціально-правова деградація 

особистості із втратою моральної, професійної та матеріальної незалежності. 

5. «Схильність до кар’єризму» – прагнення будь-що обіймати вигідні посади 

для задоволення власних амбіцій та матеріальних потреб. 

Розроблена нами методика, звісно, не ставить на меті заміну докладного 

дослідження морального профіля кандидата на суддівську посаду. Проте вона 

дозволяє у короткий час виявляти «групи ризику» саме серед кандидатів на посаду 

судді, адже в них ще відсутні виражені ознаки професійної деформації та 

усвідомлене прагнення приховувати навіть потенційну схильність до корупційних 

діянь та інших проявів порушень моральної нормативності поведінки. Хоча, у 

подальшому, можлива розробка й спеціальної модифікації методики для перевірки 

вже діючих суддів під час періодичної атестації або при перепризначеннях. 

Методика є достатньо валідною, надійною і портативною для проведення експрес-

досліджень. Це було досягнуто відходом від формулювання прямих запитань для 

мінімізації нещирості та намагання надавати соціально бажані відповіді. Окрім того, 

зважаючи на статус судді як держслужбовця, дана методика у певних модифікаціях 

може бути застосована й до інших посадовців, що робить її універсальним 

інструментом. 

Для перевірки розробленої нами методики ми застосували метод конкурентної 

валідизації, використавши: формалізований опитувальник «Корупція», шкали: 

корисливість, нерозбірливість соціальних контактів, нестійкість моральних норм, 

порушення соціальної нормативності поведінки; методику СОП (Орел А.Н.), шкали: 

схильність до адикцій, схильність до насильства. 

Дослідження ми провели на 45 суддях, які анонімно пройшли тестування в 

період навчання у Національній школі суддів України. За результатами апробації 

методики стає очевидним, що вона є досить валідною та надійною, отже може стати 

основою для подальших перспектив апробації та впровадження. 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило одержати низку нових теоретико-

прикладних даних про механізми формування професійно-психологічної готовності 

особистості до соціономічних особливостей суддівської діяльності, визначити 

основні тенденції формування готовності до фахової діяльності, розробити програму 

тренінгової професійно-психологічної підготовки суддів та методику діагностики 

морально-правової нормативності поведінки кандидата на суддівську посаду. 

Узагальнення отриманих у дисертаційному дослідженні результатів дало змогу 
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сформулювати підсумкові висновки: 

1. На основі аналізу та узагальнення основних теоретико-методологічних 

підходів щодо досліджуваної проблеми окреслено наступні ракурси розуміння 

феномену готовності як: а) наявність сукупності професійно-значущих 

індивідуально-психологічних якостей, які визначають певні задатки до фахової 

діяльності судді; б) наявність мотиваційної спрямованості на професійну 

самореалізацію у сфері судочинства; в) наявність психологічних установок 

розв’язання конкретних професійних завдань, сформованих на основі попереднього 

досвіду; г) результат професійно-психологічної підготовки суддів, спрямованої на 

формування професійно важливих психологічних якостей, а також необхідних 

психологічних знань, вмінь та навичок; д) здатність до ефективної реалізації суддею 

комунікативної, організаційної, конструктивної, пізнавальної, профілактичної та 

засвідчувальної діяльності; е) професійно-психологічна адаптивність до суддівської 

діяльності за умов: жорсткої правової регламентації та наявності владних 

повноважень; високого рівня відповідальності за результати й наслідки роботи; 

високої соціальної значимості можливих помилок; наявності протидії з боку 

правопорушників; дефіцит часу; значні психічні навантаження; інтенсивний вплив 

несприятливих чинників професійного та соціального середовища. 

Професійно-психологічну готовність особистості до суддівської діяльності ми 

визначили як сукупність психологічних якостей, властивостей, а також професійних 

знань, вмінь та навичок, що зумовлює стан змобілізованості психіки, 

налаштованість на найбільш доцільні дії при виконанні професійних завдань у 

специфічних умовах фахової діяльності. 

Соціономічна діяльність у широкому значенні – це інтегрована у суспільних 

відносинах управлінська діяльність, спрямована на зміну сукупності умов 

функціонування і розвитку соціальних процесів із метою досягнення оптимальної 

їхньої відповідності інтересам та потребам особистості або груп суспільства. 

Екстраполюючи на суддівську діяльність інтегровані на основі проведеного нами 

аналізу ознаки соціономічних професій, можна побачити їх повне співпадіння. Так, 

суддівська діяльність відбувається у системі «людина-людина» й опосередкована 

правовим регулюванням соціальних відносин. Суддівська діяльність повністю 

регламентована соціально-рольовим статусом судді, має правову регламентованість 

та наявність владних повноважень. Метою суддівської діяльності є правове 

врегулювання інтересів суспільства. Здійснюється діяльність саме у формі мовної 

комунікації в процесі професійного спілкування з суб’єктами професійної взаємодії. 

Саме ці соціономічні особливості суддівської діяльності висувають низку вимог до 

особистості судді, що має враховуватися як на стадії професійного відбору, так і в 

процесі фахової підготовки. 

2. Емпіричне дослідження професійно-психологічної готовності до 

суддівської діяльності складалося з послідовної реалізації таких етапів: вивчення та 

рейтингова характеристика умов професійної діяльності судді; визначення 

професійно-важливих якостей судді; діагностика індивідуально-психологічних 

характеристик професійно-психологічної готовності судді до особливостей 

соціономічних умов суддівської діяльності. За результатами професіографічного і 

психографічного досліджень було виявлено вагому соціономічну складову серед 
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психологічних характеристик суддівської діяльності та недооцінку суддями окремих 

індивідуально-особистісних характеристик, що обумовлюють професійно-

психологічну готовність до цих особливостей. Таким чином, на третьому етапі було 

визначено необхідність дослідження: загального рівня комунікативної 

компетентності; стратегій взаємодії у конфліктних ситуаціях; можливих 

комунікативних бар’єрів спілкування;  схильності до напористості та проявів 

різних форм агресії у соціальній взаємодії; співвідношення ектравертованості та 

інтравертованості у соціальній взаємодії; нервово-психічної стійкості до 

психотравмуючих та складних умов соціономічної діяльності; моральної 

нормативності поведінки. Для визначення провідних динамічних тенденцій та 

ключових психологічних чинників, що виступають детермінантами комплексних 

структурних утворень особистості судді і обумовлюють його професійно-

психологічну готовність до соціономічних умов діяльності, наступним етапом 

дослідження було виявлення кореляційних зв’язків базових особистісних рис та 

якостей, що зумовлюють його готовність як у ракурсі комунікативної 

компетентності, так і  стійкості щодо деструктивних деформуючих впливів 

соціономічних умов професійної суддівської діяльності. Для цього нами були 

інтерпретовані результати проведеного математико-статистичного аналізу основних 

кореляційних зв’язків між всіма досліджуваними показниками психодігностичних 

методик. 

Узагальнення результатів психодіагностичного дослідження дозволило 

констатувати у психологічному профілі наявність індивідуально-психологічних 

детермінант професійної готовності судді, яка визначається: достатнім рівнем 

нервово-психічної стійкості, моральної нормативності та комунікативної 

компетентності. У свою чергу комунікативна компетентність визначається не лише 

відкритістю та екстравертованістю, але й несхильністю до негативних установок, 

таких як невиправдане критиканство, перенесення власного негативного досвіду 

спілкування, демонстрація негативізму, що є досить важливим при спілкуванні судді 

з різними представниками суб’єктів професійної взаємодії. При цьому, у 

конфліктній взаємодії провідного значення набувають стратегії компромісу, 

співробітництва та суперництва. Домінування готовності до застосування 

вербальної або опосередкованої агресії при нівелюванні інших форм 

непродуктивної агресії зумовлює позитивну тенденцію формування готовності до 

активної правомірної протидії спробам окремих осіб перешкоджати правосуддю. 

На основі математико-статистичного аналізу одержаних результатів 

встановлено, що професійно-психологічна готовність особистості до соціономічних 

особливостей суддівської діяльності обумовлена такими детермінантами: 

зростанням загального рівня професійної комунікативності як передумови 

професійної адаптивності; підвищенням нервово-психічної стійкості; збільшенням 

морально-правової унормованості поведінки. При цьому, у міжособистісній 

взаємодії провідного значення набуває екстравертованість; виявляється тенденція до 

вербальної напористості (на противагу непродуктивним формам прояву агресії); 

знижується рівень прояву установки непродуктивної комунікативної поведінки.   

3. Професійно-психологічна готовність до соціономічних умов суддівської 

діяльності обумовлена, перш за все, комунікативною компетентністю судді, яка 
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проявляється у зростанні нервово-психічної стійкості, моральної нормативності 

поведінки, професійної адаптивності та напористості. У своїй сукупності, всі ці 

фактори безпосередньо відбивають основні напрями як організації системи 

професійно-психологічного відбору, так і професійно-психологічної підготовки 

майбутніх суддів. Відтак, методи діагностики ще на етапі відбору кандидатів на 

посаду судді повинні виявляти тих, хто зорієнтований на соціальні норми та правові 

цінності, і виключати осіб, схильних до порушення моральної нормативності 

поведінки. Для реалізації завдання створення дієвого інструментарію ранньої 

психологічної діагностики схильності особистості до порушень морально-правової 

нормативності поведінки розроблена авторська «Методика діагностики схильності 

до порушення морально-правової нормативності поведінки посадовцем», яка 

передбачає визначення п’яти груп основних схильностей до: корупції, порушення 

прав людини, «кумівства», адикції, кар’єризму. Дана методика не ставить на меті 

заміну докладного дослідження за допомогою поліграфу, проте дозволяє у короткий 

час виявляти «групи ризику», як серед кандидатів на суддівські посади, так і вже 

діючих суддів під час періодичної перевірки або при перепризначеннях. Методика 

відповідає вимогам валідності та надійності і при цьому є портативним 

інструментом проведення експрес-досліджень у стислий термін. Зважаючи на статус 

судді як держслужбовця, дана методика з певними модифікаціями може бути 

застосована до інших посадовців, що робить її досить універсальним інструментом. 

4. На основі проведеного аналізу сучасного стану підготовки суддів в 

Національній школі суддів України встановлено, що спеціальна фахова підготовка 

кандидатів на посаду судді та діючих суддів зорієнтована на розвиток загальної 

обізнаності щодо психологічних аспектів суддівської діяльності. Це пов’язано з тим, 

що теми психологічного спрямування складають лише 1,5 % від загального обсягу 

теоретично-практичної підготовки, тож через недостатню кількість відведеного на них 

часу, заняття в цьому напрямку носять лише ознайомчий характер. Окрім того, 

спостерігається неоднозначність у підходах науковців щодо напрямків актуалізації 

професійно-психологічної підготовки суддів, більшість з яких втрачають з поля зору 

соціономічну сутність діяльності судді, внаслідок чого нівелюються його 

комунікативна компетентність та морально-правова нормативність. Тому, на рівні 

фахової підготовки суддівських кадрів нами запропоновано впровадження авторського 

тренінгу «Професійно-психологічна підготовка судді». Метою тренінгу є формування: 

а) комунікативної компетентності судді, б) вмінь безконфліктної взаємодії, в) навичок 

саморегуляції як засобу профілактики професійного вигоряння. Тренінг розроблено 

для впровадження у навчальний процес Національної школи суддів України в якості 

спецкурсу в рамках стандартизованої програми підготовки кандидатів на посаду судді. 

Він також може бути рекомендований у повному або скороченому обсязі для суддів, 

які проходять підвищення кваліфікації. Таким чином, процес професійно-

психологічної підготовки суддівських кадрів буде зосереджено на цілеспрямованому 

розвитку комунікативної компетентності та підвищенні нервово-психічної стійкості, 

що виступатиме передумовою успішної адаптації до соцономічних особливостей 

суддівської діяльності. 
Перспективи подальших досліджень. Коло питань, яке розглядалися в 

дисертації, не вичерпує проблем формування професійно-психологічної готовності 
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до соціономічних особливостей суддівської діяльності. Узагальнення одержаних 
результатів дозволяє екстраполювати запропоновану модель особистісної готовності 
на інші фахові напрями правоохоронної діяльності, а також державних посадовців. 
Перспективним є подальше вдосконалення систем професійно-психологічного 
відбору та підготовки суддів залежно від фахової спрямованості. Окрім того, аналіз 
індивідуально-психологічного профілю морально-правової нормативності 
особистості дозволяє здійснити наступні більш широкі дослідження, в тому числі й 
інших державних службовців, з метою прогнозування ризику виникнення певних 
негативних трансформацій особистості на фоні дезадаптивних тенденцій. 
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АНОТАЦІЇ 

Савченко Г. В. Професійно-психологічна готовність особистості до 

соціономічних особливостей суддівської діяльності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. 

На основі узагальнення теоретичних підходів доведено, що психологічна 

готовність являє собою низку сформованих професійно значущих психологічних 

характеристик, які відповідають психологічним особливостям професійної 

діяльності судді і виступають необхідною внутрішньою умовою її успішного 

здійснення. У свою чергу, професійно-психологічна готовність – це сукупність 

психологічних якостей, властивостей, а також професійних знань, вмінь та навичок, 

що зумовлює стан змобілізованості психіки, налаштованість на найбільш доцільні 

дії при виконанні професійних завдань у специфічних умовах фахової діяльності. 

http://slovo.nsj.gov.ua/images/pdf/Slovo-NSJ-3%288%29-2014.pdf
https://fdotadotr.wordpress.com/
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Визначено, що особливістю соціономічного змісту суддівської діяльності є її 

правова опосередкованість, що створює особливу систему взаємодії в системі 

«людина-право-людина». Це, з одного боку, обумовлює підвищені соціальні 

очікування з боку суспільства щодо особи судді і його морально-правових 

установок, а з іншого, – висуває особливі вимоги, які б гарантували витривалість до 

стресогенних та психологічно напружених умов комунікативної діяльності, 

опосередкованої процесуальними нормами. 

За результатами емпіричного дослідження професіографічної моделі 

суддівської діяльності та психодіагностичного дослідження  індивідуально-

психологічних детермінант її суб’єкта встановлено провідні професійно важливі 

якості, які визначають професійно-психологічну готовність до соціономічних 

особливостей фахової діяльності. На підставі цього розроблено авторський 

соціально-психологічний тренінг «Професійно-психологічна підготовка суддів». 

Метою тренінгу є формування: а) комунікативної компетентності судді, б) вмінь 

безконфліктної взаємодії, в) навичок саморегуляції як засобу профілактики 

професійного вигоряння. Також, для вдосконалення професійно-психологічного 

відбору створена авторська «Методика діагностики схильності до порушення 

морально-правової нормативності поведінки посадовцем», яка передбачає 

визначення п’яти груп основних схильностей: до корупції, до порушення прав 

людини, до кумівства, до адикції, до кар’єризму. 

Ключові слова: особистість судді, психологічна готовність, соціономічна 

діяльність, суддівська діяльність, професійно-психологічна підготовка, моральна 

нормативність, комунікативна компетентність. 

 

Савченко А. В. Профессионально-психологическая готовность личности 

к социономическим особенностям судейской деятельности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – Институт 

психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины. – Киев, 2017. 

На основе обобщения теоретических подходов доказано, что психологическая 

готовность представляет собой ряд сложившихся профессионально значимых 

психологических характеристик, отвечающих психологическим особенностям 

профессиональной деятельности судьи, которые выступают необходимым 

внутренним условием ее успешного осуществления. В свою очередь, 

профессионально-психологическая готовность – это совокупность психологических 

качеств, свойств, а также профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающая состояние мобилизованности психики, настрой на наиболее 

целесообразные действия при выполнении профессиональных задач в условиях 

профессиональной деятельности. 

В контексте професионально-психологической готовности к судебной 

деятельности обозначены следующие ракурсы понимания данного феномена: а) 

наличие совокупности профессионально-значимых индивидуально-

психологических качеств, которые определяют необходимые задатки к 

профессиональной деятельности судьи; б) наличие мотивационной направленности 

на профессиональную самореализацию в сфере судопроизводства; в) наличие 



23 

 

 

 

психологических установок на решение конкретных профессиональных задач, 

сформированных на основе предыдущего опыта; г) результат профессионально-

психологической подготовки судей, направленной на формирование 

профессионально важных психологических качеств, а также необходимых 

психологических знаний, умений и навыков; д) способность к эффективной 

реализации судьей коммуникативной, организационной, конструктивной, 

познавательной, профилактической и удостоверяющий деятельности;  

е) профессионально-психологическая адаптивность к судейской деятельности в 

условиях жесткой правовой регламентации и наличия властных полномочий; 

высокого уровня ответственности за результаты и последствия работы; высокой 

социальной значимости возможных ошибок; наличия противодействия со стороны 

правонарушителей; дефицита времени; значительных психических нагрузок; 

интенсивного воздействия неблагоприятных факторов социальной среды. 

Определено, что особенностью социономического содержания судейской 

деятельности является ее правовая опосредованность, что создает особый характер 

взаимодействия в системе «человек-право-человек». Это, с одной стороны, 

обуславливает повышенные социальные ожидания со стороны общества в 

отношении личности судьи и его морально-правовых установок, а с другой – 

предъявляет особые требования, гарантирующие устойчивость к стрессогенным и 

психологически напряженным условиям коммуникативной деятельности, 

опосредованной процессуальными нормами. 

По результатам эмпирического исследования профессиографической модели 

судейской деятельности и психодиагностического изучения индивидуально-

психологических детерминант ее субъекта, выявлены ведущие профессионально 

важные качества, которые определяют профессионально-психологическую 

готовность к социономическим особенностям профессиональной деятельности. 

Путем математико-статистическим анализа полученных результатов установлено, 

что профессионально-психологическая готовность к социономическим 

особенностям судейской деятельности обусловлена такими детерминантами: 

возрастанием общего уровня профессиональной коммуникативности как 

предпосылкой профессиональной адаптивности; повышением нервно-психической 

устойчивости; увеличением морально-правовой нормативности поведения; в 

межличностном взаимодействии ведущее значение приобретает 

экстравертированость при снижении установок непродуктивного коммуникативного 

поведения. 

На основании этого, с целью формирования профессионально-

психологической готовности к социономическим особенностям судейской 

деятельности, разработан авторский социально-психологический тренинг 

«Профессионально-психологическая подготовка судей». Целью тренинга является 

формирование: а) коммуникативной компетентности судьи, б) умений 

бесконфликтного взаимодействия, в) навыков саморегуляции как средства 

профилактики профессионального выгорания. 

Исходя из проведенного анализа личностных детерминант профессионально-

психологической готовности к социономическим особенностям судейской 

деятельности, была доказана ведущая роль моральной нормативности поведения. 
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Моральная нормативность поведения обусловлена двумя векторами: моралью как 

внешним фактором общественных норм, так или иначе интериоризируемой 

личностью, и нравственностью как личностным качеством, что проявляется в ее 

экстериоризации. Учитывая же высокую социальную значимость судейской 

деятельности, морально-правовая нормативность поведения должна 

предусматривать исключения таких негативных проявлений деформации, как 

противоправные деяния в целом и коррупционные посягательства в частности. 

Поэтому, для совершенствования профессионально-психологического отбора судей 

создана авторская «Методика диагностики склонности к нарушению морально-

правовой нормативности поведения должностным лицом», которая предусматривает 

определение пяти групп основных склонностей к: коррупции, нарушению прав 

человека, кумовству, аддикции, карьеризму. 

Ключевые слова: личность судьи, психологическая готовность, 

социономическая деятельность, судейская деятельность, профессионально-

психологическая подготовка, моральная нормативность, коммуникативная 

компетентность. 

 

Savchenko Н. V. Professional-psychological readiness of personality for 

sotsionomical features of judicial activity. – The Manuscript. 

Dissertation for PhD degree in psychological sciences in specialty 19.00.01 – 

general psychology, history of psychology. – G. S. Kostyuk Institute of Psychology at the 

National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine – Kyiv, 2017. 

On the basis of summarizing the theoretical approaches shown that psychological 

readiness is a significant number of existing professional psychological characteristics that 

meet the psychological features of professional judges and a necessary condition for 

successful internal implementation. In turn, professional and psychological readiness – a 

set of psychological characteristics, properties and professional knowledge and skills, 

which leads zmobilizovanosti state of mind, mood on the most appropriate action in the 

performance of professional tasks in specific conditions of professional activities. 

Determined that feature content sotsionomical judicial activities is its legal 

mediation that creates a special system of interaction with objects, «man-People-Law». On 

the one hand, causes higher social expectations of the public regarding the identity and 

judge its moral and legal systems, and on the other – makes special demands to guarantee 

endurance stressful and psychologically stressful conditions mediated communication of 

procedural rules. 

The results of empirical research professiografy model of judicial and 

psychodiagnostic study of individual psychological determinants of the subject, by leading 

professionally important qualities that define professional psychological readiness for 

professional activity sotsionomical features. On this basis, the author developed a socio-

psychological training «Professional psychological training of judges.» The aim of the 

training is to form: a) communicative competence of judges, b) conflict-free interaction 

skills, c) self-regulation skills as a means of prevention of professional burnout. Also, to 

improve the professional psychological selection created by author «Testing method 

propensity to breach the moral and legal normative public officials», which provides the 

definition of five groups of basic aptitudes, corruption, human rights violations, to 
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nepotism, to addiction to careerism. 

Keywords: psychological readiness, sotsionomical activities, judicial activities, 

vocational training and psychological, moral, normative, communicative competence. 
 


