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

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

Лекція №4 

Тема: Система юридичної діяльності 

 

План  

1. Зміст юридичної діяльності: суб’єкти, учасники, об’єкти, юридичні дії та 

операції. 

2. Засоби та способи здійснення юридичної діяльності. 

3. Форми юридичної діяльності. 

 

Самостійна робота 

1.Форма юридичної діяльності. 

2. Складові системи юридичної діяльності: зміст і форма. 

Література: Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи 

юридичної діяльності). – К.: Знання, 2019 – стор. 39 – 48, 208 – 213. 

 

1. Зміст юридичної діяльності: суб’єкти, учасники, об’єкти, юридичні дії та 

операції. 

З питань системи юридичної діяльності вже склалася певна методика до-

слідження, яка дає змогу виділити такі елементи: суб'єкти, об'єкти, засоби, форми, 

методи, функції. 

• Суб'єкти юридичної діяльності — це професійні юристи, їх об'єднання та 

установи державного й недержавного походження. У реальному житті — це 

спеціалісти певного профілю, які володіють відповідними знаннями, досвідом, 

наділені компетенцією приймати рішення або давати поради, мають певні навички 

та вміння юридичної роботи. 

• Об'єкти юридичної діяльності — це явища, процеси та предмети на-

вколишнього світу, щодо яких здійснюється правовий вплив. Серед об'єктів слід 

виділити загальний та безпосередній. До загального відносять відповідність норм 

права наявним суспільним відносинам, а до безпосереднього — дії суб'єктів права, 

їх правовий статус, правові свідомість та культуру, правові документи, процеси, 

стани тощо. 

• Засобами юридичної діяльності є перш за все норми права, правові категорії, 

юридична техніка та різноманітні предмети матеріального світу, які допомагають у 

досягненні мети юридичної діяльності, забезпеченні високого рівня її ефективності. 

Ці предмети є засобами збирання та обробки інформації, засобами захисту, охорони 

та нападу (ПЕОМ, зброя, аудіо- та відео-техніка, речові докази). 

• Форми здійснення юридичної діяльності — освітня, наукова, практична; усна 

(вербальна), письмова, конклюдентна; виділяють також установчу, правотворчу, 

правоохоронну, правозастосовну, профілактичну. Слід водночас зазначити, що 

юридична діяльність може відображатись як у правових, так і в неправових формах 

— інформування, виховання, фінансування, організація співробітництва та взаємодії 

тощо. 

• Методи здійснення — це способи та прийоми, що використовуються для 

досягнення наміченого результату. Розрізняють два основних методи впливу на 



суспільні відносини — примус та заохочення. Проте зрозуміло, що в кожному 

конкретному випадку у зв'язку з тими чи іншими обставинами можна говорити про 

метод попередження, індивідуального впливу, фотографування, проведення допиту 

або обшуку, перевірки інформації, попереднього обговорення. Використання та 

поєднання їх залежать навіть від того, в якій сфері юридичної діяльності ми 

працюємо, — науці, освіті, займаємось практичною діяльністю. Все залежить від 

реальної ситуації та складності поставлених завдань. 

• Функції юридичної діяльності. Традиційним є підхід поділу функцій на 

загальносоціальні та спеціально-юридичні з метою виявлення більш значущих, 

цілеспрямованих та відносно значущих, побічних напрямів впливу. Вже 

зазначалось, що юридична діяльність має багатоаспектний характер, оскільки 

здійснюється у різноманітних сферах людської діяльності, щодо регулятивних 

можливостей права, а у зв'язку з цим залишає певні "сліди свого перебування". Це і 

буде загальний вплив на економічні, політичні, культурні, ' ідеологічні, 

організаційно-управлінські відносини, на підставі чого ми виокремлюємо відповідні 

функції. Але є такі напрями впливу на суспільні відносини, в яких розкривається 

основний зміст юридичної діяльності та досягається намічений правовий результат. 

Тому такі напрями впливу називають спеціально-юридичними функціями, серед 

яких відповідно до аналогічних функцій права виділяють регулятивну та охоронну. 

На більш конкретному рівні, виходячи із завдань, що вирішуються у процесі 

юридичної практики, спеціально-юридичні функції можна поділити на підфункції 

або функціональні компоненти, які тісно пов'язані з регулятивною та охоронною 

функціями, співвідносяться з ними як частка і ціле. Серед таких підфункцій можна 

виокремити уповноважуючу, виховну, дослідницьку, розслідувальну, судову, 

захисну, правовідновну, пошукову, індивідуально-організаційну, реєстраційно-

засвідчувальну. Кожна з них є лише напрямом функціонування та наповнюється 

змістовно практичними діями у межах конкретної юридичної спеціальності. 

2. Засоби та способи здійснення юридичної діяльності. 

 
Засоби юридичної діяльності – явища, предмети явищ і дій, юридичні докази, 

правові норми, що забезпечують досягнення необхідного результату юридичної 

діяльності. Вони забезпечують досягнення мети юридичної діяльності, забезпечують 

високий рівень її ефективності. Це засоби збирання та обробки інформації, засоби 

захисту, охорони та нападу. 

Засоби юридичної діяльності: 

 норма права; 

 правові категорії; 

 юридична техніка; 

 предмети матеріального світу. 

Способи юридичної діяльності – конкретні шляхи досягнення наміченого 

результату за допомогою конкретних засобів, обумовлених юридичною справою. 

Можуть бути гласними та негласними, обов’язковими чи бажаними, базуватись на 

наукових та буденних знаннях. 



Прийоми і засоби, що використовуються в юридичній практичній діяльності, 

об´єднуються поняттям професійної юридичної техніки, яка охоплює: 

 прийоми і засоби інтелектуальної діяльності — прийоми професійного 

мислення, понятійний апарат, засоби аналізу й обробки інформації; 

 прийоми і засоби предметної діяльності — технічні засоби пошуку, обробки і 

зберігання інформації, засоби зв´язку (наприклад, документи, речові докази, 

інформаційно-пошукові системи і т. ін.), правила і прийоми їх використання. 

Різноманітні прийоми і засоби юридичної практичної діяльності можна 

об´єднати в такі групи: 

 процедурні — методики, рекомендації, програми, нормативно-правові акти і т. 

ін., що включають найбільш оптимальні алгоритми здійснення юридичної 

практичної діяльності, її видів та окремих юридичних дій; 

 пізнавальні — наукові (теорії, гіпотези, концепції), нормативні (правові 

принципи, презумпції, визначення та обмеження, що містяться в законі) або 

прагматичні конструкції (тактичні або інші рекомендації) — системи відповідних 

юридичних знань або логічно пов´язаних блоків інформації; 

 вербальні — понятійний апарат юриста, поширені та визнані мовні обороти і 

стилістичні прийоми, засоби аргументації і формулювання думки юриста, 

результатів діяльності; 

 регулятивні — правові приписи, в тому числі обмеження, стимули, їх юридична 

сила (обов´язковість) і офіційність; 

 інформаційно-технічні — комп´ютерна техніка, інформаційно-пошукові системи, 

програмні засоби і т. ін.; 

 організаційно-технічні — копіювачі, засоби зв´язку і передачі інформації і т. ін. 

Визначальне та загальне значення серед усіх прийомів і засобів інтелектуальної 

діяльності має правильне використання юридичних термінів як словесних позначень 

певних правових та інших понять. 

Юридичні терміни (наукові, нормативні, практично-професійні) є основою, 

засобами, елементами і формами як мислення, так і формулювання приписів у 

нормативно-правових, індивідуально-правових актах і договорах, змісту правових 

документів, усних висловлювань юристів. Невдалі формулювання, неточне 

вживання термінів, неправильні посилання та інші термінологічні помилки 

породжують додаткові запити, суперечки, необхідність додаткового тлумачення і 

роз´яснення. 

Правильне використання юридичної термінології передбачає необхідність для 

позначення одних і тих же правових понять використовувати тривалий час єдині 

терміни, що набули визнання в юридичній науці, юридичній практиці, закріплення в 

нормативно-правових актах. 

Предметом, засобом і формою закріплення результатів юридичної практичної 

діяльності є правові документи (нормативні й індивідуальні акти, договори, заяви, 

скарги, протоколи, довідки тощо), а також усні висловлювання юристів та інших 

суб´єктів (консультації, ради, виступи в судах та інших організаціях, опитування 

свідків, допит правопорушника і т. ін.), що зумовлює особливі вимоги до 



професійної мови юриста, її стилю, використання мовних засобів і дотримання 

правил їх вживання, а також знання загального документознавства та особливостей 

юридичних документів. 

До особливостей юридичної мови належать: її офіційний характер, логічність, 

завершеність і послідовність викладення; навмисна стриманість; відсутність 

емоційної забарвленості; максимальна точність викладення; формалізація мови; 

ясність та простота формулювання юридичного припису або судження, висновку; 

економність, лаконічність висловлення думки; відсутність різко вираженої 

індивідуалізації стиля. Мовні засоби використовуються юристом при виконанні ним 

професійних функцій: при складанні різноманітних постанов та обвинувальних 

висновків, договорів й угод, при схваленні рішень і вироків. 

Основними функціями мови є конструктивна (формулювання думок), 

комунікативна (функція спілкування, повідомлення), емотивна (вираження 

ставлення до предмету промови і безпосередня емоційна реакція на ситуацію), а 

також функція впливу на адресата, реалізовані через мовлення як зовнішній прояв 

мови, послідовність одиниць мови, що організується за її законами і відповідно до 

потреби інформації, що висловлюється, конкретне говоріння або конкретний 

письмовий текст. Це потребує певних знань і вмінь використання всіх можливостей 

професійної юридичної мови. Культура мовлення юриста передбачає правильність 

мови або вміння точно, без помилок передавати іншим думки в усній та письмовій 

формі, а також багатство мови або різноманітність словника і граматичних 

конструкцій, виразність, доступність і логічність мовлення, володіння офіційно-

діловим стилем і т. ін. 

Особливе значення має культура мови при складанні текстів правових документів 

як зовнішньої форми вираження правової і професійної інформації, що забезпечує її 

тривале існування у часі, можливість використання широким колом осіб. 

Текст правового документа має певні реквізити, структуру побудови інформації, 

стиль її викладення. 

Реквізити — відомості, які містить правовий документ (нормативно-правовий акт, 

індивідуальний договір, протокол, постанова і т. ін.), необхідні для визнання його 

дійсним: найменування акта (документа), час і місце його прийняття, найменування 

суб´єкта, який склав акт або документ, зміст питань, що розв´язуються, підписи 

тощо. З цим пов´язане, зокрема, застосування типових форм правових документів, 

які виражаються у формулярах або зразках актів-документів, що створюються 

практикою і наукою, інколи закріплюються в нормативних актах у вигляді типових 

бланків, таблиць, схем і т. ін. 

Заголовок правового документа як його зовнішній формальний реквізит є 

первинною одиницею його змісту, складником пошукового образу документа, 

слугує основним засобом правильного вибору стилю викладення, початковим 

етапом ознайомлення зі змістом документа, важливим інструментом їх обліку і 

систематизації. 



Вступ (преамбула) — самостійна органічна частина правового документа, що є 

важливим доповненням до його основної частини. Він відображає мету і завдання 

правового документа, соціально-політичну обстановку, що примусила його 

підготувати або видати, є зв´язком для всіх структурних елементів документа. 

Якщо правовий документ є об´ємним і складним за побудовою, то його звичайно 

розбивають на блоки інформації із загальним смислом і змістом — частини, розділи, 

глави та ін., які мають об´єктивну основу і зумовлені характером, змістом і 

структурою ситуації, що розв´язується та описується. Структура правового 

документа є джерелом інформації про його зміст, сприяє повному і точному його 

виявленню, спрощує користування їм, його систематизацію, проведення посилань, 

допомагає швидко орієнтуватися у змісті викладеного матеріалу. 

В юридичній практиці навіть невеликі за обсягом правові документи, як правило, 

не містять суцільного тексту, а поділяють на пункти, статті, абзаци та інші 

елементи, що характеризуються єдністю і відносною завершеністю змісту, 

становлять його основні осередки, клітини. 

Основною клітиною нормативно-правового або індивідуально-правового акта є 

правовий припис, що містить загальне або індивідуальне правило поведінки будь-

яких суб´єктів. 

3. Форми  здійснення юридичної діяльності. 

Основні способи впливу на суспільні відносини – примус та заохочення 

(переконання). 

У кожному конкретному випадку впливу на суспільні відносини у зв’язку з 

певними обставинами обирається спосіб – попередження, індивідуальний вплив, 

фотографування, допит або обшук, перевірка інформації, попереднє обговорення. Їх 

використання залежить від реальної ситуації, складності поставленого завдання, 

сфери діяльності, в якій працює юрист. 

Система засобів юридичної діяльності становить юридичну техніку, система 

способів – юридичну тактику.  

Результат юридичних дій – підсумок відповідних операції та дій, досягнутий 

за допомогою конкретних способів та засобів суб’єктами юридичної діяльності. 

Складова системи юридичної діяльності – форма юридичної діяльності: 

- внутрішня – порядок організації діяльності, що базується на 

послідовності юридичних процесів і процедур; 

- зовнішня – засоби зовнішнього прояву юридичної діяльності у вигляді 

процесуальних документів, юридичних дій та усних висловлювань. 

 

Форми здійснення юридичної діяльності: 

Освітня діяльність — процес надання знань, формування вмінь і навичок з 

різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих 

здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи. 

Науко́ва діяльність — це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання та використання нових правових знань. Основними її формами є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 



Практична діяльність -  це система свідомо-вольових конкретних дій і 

операцій з охорони і захисту прав, свобод та законних інтересів особи, що 

здійснюються юристами на професійній основі у межах права і мають 

юридичні наслідки. 

Усна (вербальна),  письмова,  

Виділяють також  

1) установча (пов'язана з формуванням і вдосконалюванням органів держави, його 

структурних підрозділів); 

2) правотворча  (пов'язана із прийняттям, зміною, скасуванням нормативно - 

правових актів); 

3) правозастосовча  (пов'язана з реалізацією юридичних норм); 

4) контрольна (пов'язана з перевіркою відповідності поводження й діяльності 

підконтрольних суб'єктів вимогам права). 

5) профілактичну. 

Слід також зазначити, що юридична діяльність може відбиватися як у правових, так 

і у неправових формах - інформування, виховання, фінансування, організація 

співробітництва та взаємодії тощо. 

 


