
Лекція №7 

Тема: Політична  та правова культура юриста 

План  

1. Політична культура юриста: поняття, структура. 

2. Принципи політичної культури. 

3. Поняття правової культури юриста. 

4. Ознаки правової культури юриста. 

Шановні студенти,  рекомендую переглянути аудіолекції за цією темою за наступними 

посиланнями: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fhyVoXIkU3k 

 https://www.youtube.com/watch?v=3LcPFczUUk4 - відеолекція з юридичної деонтології на 

тему "Політична культура юриста" 

 https://www.youtube.com/watch?v=fhyVoXIkU3k&t=4s - відеолекція з юридичної деонтології 

на тему "Правова культура юриста" 
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Самостійна робота 

1. Політична культура та її види. 

2. Знання юристом основних складових політики. 

3. Врахування юристом політики у своїй діяльності. 

4. Навички юриста щодо реалізації чинного законодавства України. 

5. Особливості правосвідомості юриста. 

6. Принципи правової культури юриста. 

7. Функції правової культури юриста. 

8. Знання юридичної теорії 

9. Знання чинного законодавства України. Повага й дотримання чинного законодавства 

України. 

10. Правосвідомість юриста. 

 

1. Політична культура юриста: поняття, структура. 

 

Політична культура юриста – обумовлені політичними знаннями, вміннями, навичками, 

цінностями і втілені на практиці правила (норми) його поведінки як суб’єкта політичної влади. 

Зміст політичної культури юриста: 

 політична свідомість – політичні ідеї, цінності, настанови, політична само ідентифікація 

(теоретичний аспект); 

 політичні відносини – політична взаємодія (конфронтація, співробітництво), політичний 

конфлікт, авторитет, репутація (практичний аспект); 
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 політична поведінка – політичний вчинок (участь у мітингах, демонстраціях, страйках, 

пікетах), політичні наслідки, санкції, політична практика (практичний аспект). 

Структура політичної культури юриста: 

1. Оволодіння політичними знаннями, широка інформованість про політичне життя 

суспільства, його політичних цінностях, закономірностях функціонування політичної системи, 

політичних правах та обов’язках громадян, про стратегію і тактику політичного розвитку країни, 

політичних програмах основних політичних партій і рухів та ін..; 

2. Вміння перетворити політичну інформованість у власний варіант політичної культури; 

сформувати відносини до власних структур, державі, державній владі та управлінню; усвідомити 

політичні цінності; 

3. Реалізація настанов на політичну участь в певних формах і різновидах політичної 

поведінки, в системі конкретних політичних відносин, здатність передбачити наслідки своєї участі у 

політичній діяльності. 

Таким чином, неможна уявити собі юриста без твердих громадянських настанов. Юрист 

зобов’язаний бути патріотом своєї Батьківщини, слугувати суспільству, керуючись законом. 

 

2. Принципи політичної культури. 

 

Основними принципами  політичної культури юриста є: державотворча ідеологія, ідейність, 

духовність і моральність, культура діалогу, політичний імунітет, логічність, справедливість. 

Державотворча ідеологія як принцип політичної культури юриста визначається основним 

законом держави - конституцією. Межа політичного плюралізму окреслюється правовим почуттям. 

Поява нових державних   ідеологій   повинна  сприйматися   юристом   однозначно. Адже на ідеології 

формується право, яке реалізується здебільшого юристом. Крім цього, оновлюється не тільки право, а й 

сама політична система, розвиваються власні національні ідеали, усувається фрагментарність у 

політичній сфері українського суспільства та ін. Це зобов'язує юриста підвищувати рівень політичної 

культури, знати механізми політико-правової дії, оскільки він як суб'єкт політичного життя повинен 

сприяти державі, поширювати і впроваджувати політико-культурні цінності. Однак при цьому дії юриста 

мають підпорядковуватися праву і лише праву. 

Національна ідейність як принцип політичної культури юриста передбачає розуміння 

загального політичного курсу держави, на основі якого формується правова політика. Зміст цього 

принципу відображає основні складові національної ідеї - державність, самостійність, соборність, 

миролюбність, демократизм, які визначають масову політичну свідомість громадян. Витоки 

національної ідейності юриста беруть початок в історичній свідомості та історичній пам'яті українського 

народу. Тому можна стверджувати, що цей принцип пронизує сферу не тільки правової діяльності, а й 

усього життя юриста. Без ідей, зокрема національних, та осмисленого ставлення до власної історії 

політична культура юриста позбавлена перспективи, що призводить до правового нігілізму, зневіри у 

можливостях держави, розчинення цілісності українського національного буття. 

Важливими принципами політичної культури юриста є духовність і моральність, які 

ґрунтуються на загальнолюдських вартостях і національній моралі. Адже політична культура юриста 

розвивається разом з національною мораллю. Водночас відбувається деяка моралізація політики 

(мораль виникла раніше від політики) і блокується політизація моралі. Друге явище небажане з певних 

причин. Зокрема, у деяких регіонах України переважає російська ментальність, або неконструктивний 

націоналізм. Такі ультратенденції у політиці конче небезпечні. Тому вона повинна керуватися природ-

ним правом, національною мораллю, що сприяє моральній соціалізації політичної культури юриста. 

Також цей принцип забезпечує формування моральної свідомості у політичних відносинах юриста, 

скеровує його у бік здорового глузду, що дає змогу успішно розв'язувати морально-політичні, ідейно-

моральні проблеми службової діяльності. 

У політиці неможливо уникнути суперечностей, службових конфліктів тощо. Тому з 

політичною культурою пов'язаний такий принцип, як здатність до культурного діалогу. Йдеться 

про переведення конфлікту з емоційного стану в інтелектуальний, досягнення взаєморозуміння між 

співбесідниками. Цей принцип передбачає мистецтво спілкування юриста у політико-правовому полі, 

виробляє запобіжні методи ймовірних політичних конфліктів, захищає політичні права людини, 



виключає політичну інертність юриста, зорієнтовує масову політичну культуру на модерну 

демократичну політичну культуру, засновану на позиціях українського національного патріотизму.  

Принцип політичного імунітету найбільш притаманний саме політичній культурі юриста, який 

має певні переваги (без втручання вищих інстанцій) у політичних відносинах завдяки знанню права. 

Його власні погляди та уявлення ґрунтуються на юридичному мисленні, конституційній культурі, що дає 

змогу виробити власне політичне бачення розв'язання правоохоронних проблем. Така відносна само-

стійність забезпечує творче вироблення нових ідей, формує індивідуальне політичне мислення. 

Політична культура юриста немислима без такого принципу, як логічність мислення. Він 

пов'язаний насамперед з інтелектом особи, з її умінням зорієнтуватися в розмаїтті суспільно-політичних 

явищ, поглядів. Адже їх зміна навіть без зміни ідеології держави - це цілком нормальне явище. Однак 

при цьому повинна існувати допустима межа нестабільності поглядів, яка вписується у рамки логічного. 

Крім цього, логічність потрібна для зв'язку політичної культури сучасності з політичною культурою 

минулого, політичної культури юриста з політичною культурою суспільства. 

Відомо, що у політиці часто використовуються некоректні методи політичної боротьби, фактично 

існує ринок правди, де кожен по своєму її тлумачить. Окремі політики вдаються до обману, перекру-

чення історичних відомостей, інсценування політичного тиску тощо. Це зобов'язує юриста 

дотримуватися принципу справедливості. Вона завжди контролюється сумлінням юриста, внутрішнім 

імперативом службового обов'язку, політичною довірою й вірою в людину взагалі. Справедливість у 

політико-юридичному житті характеризується оцінкою політичних явищ, миролюбністю, 

доброзичливістю, визнанням певних політичних взірців, що запобігає деформації політичної культури 

особи. Цей принцип зобов'язує юриста вдосконалювати елементи політичної культури на основі 

конкретного знання коренів та причин як підвищеної, так і заниженої політизації громадян. Тффим 

більше, що одне і друге явище має пряме відношення до правопорядку. 

 

3. Поняття правової культури юриста. 

У процесі суспільного розвитку первинне поняття права поступово набуває філософського 

змісту. Це свідчить про світоглядну цінність права, оскільки право - це цілісна наука про людський світ. 

Звичайно, первинне правове поле вміщує у собі як закономірні, стабільні норми, так і випадкові, 

тимчасові. Тому з погляду сучасної синергетики як науки про самоорганізуючі випадкові процеси, 

розвиток права відображає складну динаміку суспільного розвитку. 

Упродовж віків право було продуктом та інструментом держави, мало примусовий, 

насильницький, навіть каральний характер. 

Правова культура є особливою складовою духовної культури людства, що фіксує досягнення 

суспільства в розвитку правових феноменів у цілому, розкриває роль правових ідеалів і цінностей у 

житті суспільства, реальних здобутків держави у сфері правоохоронної діяльності. Вона має свої, 

притаманні лише їй специфічні властивості та функції, що відрізняють її від інших форм культури 

завдяки її безпосередньому зв’язку з державою, законодавством, правом. 

Під правовою культурою необхідно розуміти, різновид загальної культури, який становить 

систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності певного 

суспільства. 

Правова культура – система правових цінностей (форм, норм, принципів, інститутів), уявлень та 

настанов, що відповідають певному рівню правового розвитку людства, суспільства, особи. 

Показники правової культури: 

 відповідність права вимогам справедливості та свободи; 

 якість системи законодавства; 

 форми і методи правового регулювання 

 участь громадян в управлінні державою; 

 рівень якості роботи правоохоронних і правозастосовних органів та посадових осіб; 

 рівень правотворчої та правореалізаційної культури; 

 рівень правосвідомості громадян і посадових осіб, їх переконаність у необхідності діяти 

відповідно до вимог норм права; 

 знання про державний устрій, призначення держави, політичну систему суспільства; 

 правові знання, що охоплюють знання конкретних норм права; 



 стан законності та правопорядку; 

 престиж юридичної професії; 

 авторитет і належний ступінь розвитку юридичної науки. 

Розрізняють світову правову культуру та правову культуру конкретного суспільства 

(національну правову культуру).  

Класифікація національної правової культури за суб’єктами: 

 правова культура суспільства; 

 правова культура особи; 

 правова культура соціальної (професійної) групи. 

Правова культура юриста – система професійно-правових знань, умінь та навичок, що 

характеризують високу ступінь правового розвитку особи та її впливу на правову культуру суспільства 

завдяки практичній юридичній діяльності в суворій відповідності закону. 

Правова культура юриста — це знання юридичних теорій, чинного законодавства, вміння і 

навички його реалізовувати, а також дотримання цього законодавства. 

Структура правової культури юриста: 

 правова освіченість (інформованість) – знання законодавства; важливий канал формування 

юридично зрілої особистості; 

 повага до права – переконаність в його необхідності, в соціальній корисності законів і 

підзаконних актів; 

 вміння користуватись правовим інструментарієм – законами, іншими актами, виявляти 

правову активність, підкоряти свою поведінку вимогам правових норм. 

Правову культуру юрист не повинен використовувати як інструмент маніпулювання правовими 

нормами. Це може завдати шкоди розвитку державної системи. Правова культура юриста відображає як 

позитивне, так і природне право, співвідношення між цими феноменами культури, стиль і культуру 

праці, ставлення до громадян, захист їхніх законних інтересів тощо. Його правова культура діє 

синергетично (співдружньо), відображаючи рівень, умови існування тих чи інших суспільств, етапи 

розвитку цивілізації. При цьому сліпе імпортування чужої культури ні в якому разі недопустиме. 

4. Ознаки правової культури юриста. 

Правова культура юриста виявляється як частина щодо правової культури суспільства (як 

цілого). Проте це зовсім не означає, що правова культура суспільства складається із суми правових 

культур всіх членів суспільства. Провідним тут є дух правової культури, джерела якого становлять 

духовні норми. 

Правова культура юриста (на відміну від правової культури особи) має вищу ступінь правової 

свідомості та мислення. Визначальними ознаками професійно-правової культури юриста є юридичність 

його праці та спеціалізація практичної діяльності кожної професійно-правової групи – суддів, адвокатів, 

юрисконсультів, прокурорських працівників. 

Зміст правової культури юриста: 

 правосвідомість і правове мислення – правові знання, оцінки, чуття, переживання, традиції, 

погляди, поняття, принципи – теоретичний аспект; 

 правові відносини – юридичний конфлікт, правовий договір, юридичний факт, 

правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб – практичний аспект; 

 правомірна поведінка – правомірний вчинок, правомірна настанова, практична юридична 

діяльність, юридична практика – практичний аспект. 

Ознаки правової культури юриста. 

1. Глибокі та міцні знання юридичної теорії — основних юридичних понять, категорій, 

термінів та закономірностей функціонування державно-правових явищ. 

2. Знання чинного законодавства — досконале орієнтування у змісті основних законів 

(Конституція, інші конституційні закони) і глибоке знання юридичних норм з метою реалізації у 

професійній діяльності. 

3. Навички щодо реалізації законодавства — вміння тлумачити закони, тобто розуміти їх 

зміст, застосовувати юридичні норми в конкретних життєвих ситуаціях. 

4. Повага і дотримання чинного законодавства.  
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