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Шановні студенти!  Заняття буде проходити: 

Гр. П-21,22,23 на платформі Google meet 

 (посилання на конференцію будуть надіслані в ваші групи в Вайбері). 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Тема: Правова  культура юриста 

 

Мета заняття: 

навчальна: закріпити теоретичні знання з приводу визначення поняття 

«правова культура», її ознак  та структури, принципів,  визначення значення 

правової культури у юридичній діяльності.  

виховна:  сприяти формуванню правових знань,  правової культури та 

правової свідомості студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

План 

1. Поняття правової культури юриста. 

2. Ознаки правової культури юриста. 

3. Навички юриста щодо реалізації чинного законодавства України. 

4. Особливості правосвідомості юриста. 

5. Принципи правової культури юриста. 

6. Функції правової культури юриста. 

7. Правосвідомість юриста. 

Реферати: 

1. Навички юриста щодо реалізації чинного законодавства України. 

2. Професійна правова культура. 

3. Особливості правової культури судді. 

    Ключові слова: правосвідомість; правова культура; форми правосвідомості; 

професійна свідомість юристів. 

     Під час семінару кожен студент ОБОВ’ЯЗКОВО  повинен пройти тестування на 

сайті «На урок» за посиланням , буде надіслано вам у групу в Вайбері під час 

заняття (тестування в режимі реального часу). 

Шановні студенти ! 

ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ  ВАМ НЕОБХІДНО: 

1. Всім обов’язково пройти тестування на сайті «На урок» за темою 

семінарського заняття. Активне посилання буде надіслано вам у групу в  Вайбері 

(тестування в режимі реального часу) . Результати тестування викладач побачить 

на своїй особистій сторінці, робити скрін та надсилати НЕ ПОТРІБНО! Тестування 

проходити один раз , вказувати своє ім’я та прізвище.  

1. За бажанням опрацювати питання, які  винесені на семінарське заняття та 

виступити на занятті -  в залежності від обраного вами рівня: 

• для задовільного рівня достатньо просто відповіді на будь-яке з питань 

викладених в плані семінарського заняття; 

• для достатнього та високого рівня вам необхідно: 
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- виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати 

дослідницьку роботу чи творче завдання – на ваш вибір (див. вимоги до реферату 

наведені в Додатку 1); 

- АБО створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи 

титульного та останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано 

ознайомитися з вимогами до створення презентації за посиланням 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12 

Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

Реферат/Презентація 

до семінарське заняття № ___ 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

на тему: «_________________________________» 

виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

охайності в оформленні. Виконані завдання в форматі .doc (ворд) та pptx 

надсилайте на перевірку на пошту: 

 Шиян О.М.  -  Shiuanoksana2020@gmail.com     - гр. П-21, 22 

Мошенець О.А. -  oly.moshenetch@gmail.com    - гр. П-23 

 

     Шановні студенти,  для кращого розуміння, засвоєння  матеріалу 

рекомендую переглянути аудіолекцію за цією темою за наступними посиланнями: 

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

юридичної деонтології на тему "Правова культура юриста" 

https://www.youtube.com/watch?v=ttcOB4rTQMY  -  Вебінар «Професійна 

культура правника: поняття, складові, критерії». 

 

Творче завдання (виконується за бажанням – для підвищення оцінки, для 

самоосвіти та пізнання себе): 

 Чи сприяє виробленню культурного стилю його професійної поведінки 

правова активність юриста-практика? 

 В чому полягає зрілість і професіоналізм правової культури? 

 Чи сприяє виробленню стилю правомірної поведінки правова культура 

особи?  

Література: 

 

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141. 

2. Правознавство. За ред. В.В. Копєйчикова.- К.; Юрінком Інтер, 2019 р. 

3. Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д.: Навч.посіб. - К.: 

Знання, 2019. 

4.  Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д //  

https://pidru4niki.com/18060203/pravo/sistema_yuridichnoyi_diyalnosti 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
mailto:Shiuanoksana2020@gmail.com
mailto:oly.moshenetch@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fhyVoXIkU3k&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ttcOB4rTQMY
https://pidru4niki.com/18060203/pravo/sistema_yuridichnoyi_diyalnosti
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5. Юридична деонтологія . Бризгалов І. В. // 

http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3624-2010-01-30-22-31-45.html 

 

 

Методичні рекомендації 

При опрацюванні питання №1 студентам рекомендовано пригадати, що 

правова культура юриста — це система професійно-правових знань, умінь і 

навичок, що характеризують високий ступінь правового розвитку особи і її впливів 

на правову культуру суспільства завдяки практичній юридичній діяльності в 

суворій відповідності із законом і деонтологічними вимогами. 

Структура правової культури юриста: 

 правова освіченість (інформованість) — професійне знання законодавства й 

інших правових актів. Правова інформованість була і залишається важливим 

каналом формування юридично зрілої особи; 

 поважне відношення до права — компетентна переконаність у його 

необхідності, у соціальній корисності законів і підзаконних актів, 

нормативних договорів і судових прецедентів, у правильності і справедливості 

правових норм; звичка дотримуватися законів і службових розпоряджень; 

 уміння професійно користуватися правовим інструментарієм — законами й 

іншими актами; виявляти правову активність під час виконання службових 

обов'язків і підкоряти свою поведінку вимогам правових норм. 

 

Щодо другого питання, варто націлити студентів, що вони повинні зазначити,  

що визначальною ознакою правової культури юриста є юридичність його 

службової діяльності, яка є спеціалізованою для кожної професійно-правової групи 

(суддів, прокурорських працівників, працівників органів внутрішніх справ, 

юрисконсультів, адвокатів та ін.). При цьому в рамках професійно-правової групи 

можливі різні рівні правової культури. Наприклад, серед працівників поліції 

спостерігається розрив у правовій культурі рядового і начальницького складу, 

офіцерів окремих підрозділів поліції. Тут спостерігається загальна закономірність: 

чим ближче працівники поліції знаходяться до діяльності, здійснюваної в сфері 

права, тим вище рівень їх професійної культури. 

 

При опрацюванні питання №3 студентам рекомендовано пригадати, що 

правову культуру юриста можна розглядати у двох полях: вищому й 

елементарному. Зауважимо, що вище правове поле - суто індивідуальне для 

кожного юриста. Воно є духовним орієнтиром формування правової культури 

юриста в елементарному полі, де діють норми позитивного права. Причому 

нехтування вищим правовим полем веде до неправильного формування правової 

культури у сфері позитивного права. Саме тому найчастіше відбуваються правові 

деформації у юридичній практиці. Завдання права полягає у тому, щоб забезпечити 

розумну впорядкованість соціального життя, оптимальний баланс інтересів і 

прагнень людей. Але правову культуру юрист не має використовувати як 

інструмент маневрування чи маніпулювання правовими нормами. Це може завдати 

шкоди розвитку державної системи. У правовій культурі юриста виявляються як 

http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3624-2010-01-30-22-31-45.html
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духовні, так і «матеріальні» засади права - юридичні установи, організація, 

відношення, їх функції у суспільстві, стиль і культура праці, ставлення до 

громадян, захист їх законних інтересів, співвідношення з іншими видами культури 

тощо. Тобто, правова культура юриста діє сукупно, синергетично, відображаючи 

рівень, умови існування тих чи інших суспільств, етапи розвитку цивілізації 

людства. При цьому сліпе імпортування чужої культури недопустиме. 

 

Щодо четвертого питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що правосвідомість – різновид свідомості, що дозволяє створювати 

суб’єктивний образ чинного або бажаного права; суб’єктивна основа права, умова 

його існування та розвитку. 

Структура правосвідомості – сукупність її елементів та їх взаємозв’язків, що 

відображає внутрішню організацію цілісної системи, взаємодію утворюючих її 

компонентів. Теоретико-практична (професійно-правова) правосвідомість 

правників, як різновид правової свідомості, є одним з найвпливовіших 

суб’єктивних чинників її функціонування й розвитку. Вона виступає важливою 

гарантією прав та свобод людини і громадянина. Її ґрунтовне дослідження 

сприятиме удосконаленню професійної підготовки юристів й подальшому їх 

професійному становленню. Безумовно, що правосвідомість юристів є 

специфічним психолого-правовим утворенням, що передбачає системність та 

комплексність одержання, використання, поширення і зберігання у правовому полі 

інформації та характеризує ставлення правника до правової дійсності і 

встановлення об’єктивної істини. Зазначимо також, що виділення професійної 

свідомості юристів як окремого різновиду правосвідомості не грунтується на 

змістових критеріях. Юрист – це особа, яка має юридичну освіту та задіяна в сфері 

юридичної практики. Водночас, на індивідуальному рівні його правосвідомість 

може бути глибокою та поверховою, цілісною й парціальною, розвиненою й 

деформованою. 

 

При опрацюванні питання №5 студентам рекомендовано пригадати, що 

основними принципами правової культури правника є: правовий історизм, 

загальнолюдські правові цінності, “національність” права, верховенство правової 

культури, безпека правової життєдіяльності, соціально-правова реабілітація, 

правовий менеджмент. 

 

Щодо  шостого питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що функції правової культури - це основні напрямки осягнення правових 

цінностей - вітчизняних і світових. Основними функціями правової культури є: 

 пізнавальна - засвоєння правової спадщини минулого сьогодення - вітчизняної 

та іноземної; 

 регулятивна - забезпечення ефективного функціонував всіх елементів правової 

системи і створення непохитного правопорядку; 

 нормативно-аксеологічна - оцінка поведінки особи, рівня розвитку 

законодавства, стану законності і правопорядку відповідно до норм права 

держави і міжнародних стандартів. 
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Показником правового прогресу є високий рівень правової культури. Рівень 

розвитку правової реальності як особливої системної якості і є правовою 

культурою. Правова культура в кожен даний момент «присутня» у кожній даній 

крапці правової реальності, не збігається з нею цілком, але існує в ній як складова 

частина, здатна виступати у вигляді показника (характеристики) рівня розвитку 

цієї реальності. 

 

При опрацюванні питання №7 студентам рекомендовано пригадати, що 

правова свідомість юриста - це сукупність ідей, поглядів, уявлень, почуттів, у яких 

виявляється ставлення до дійсного чи бажаного права як до справедливого чи не 

справедливого і до дій людей як до правомірних чи не правомірних. Термін 

«професійна правосвідомість» є синонімом поняття «правосвідомість юриста» і 

може вживатися для характеристики правової свідомості юристів як соціальної 

групи, якій притаманний якісно своєрідний (професійний) рівень сприйняття 

правових явищ. Вона може бути представлена у двох основних формах: 

індивідуальній та груповій (корпоративній). За такого підходу професійна 

правосвідомість може бути досліджена як правова свідомість юристів, сутність та  

особливості якої конкретизуються у змісті правової ідеології і правової психології, 

в системі притаманних юристам правових знань, уявлень, ціннісних орієнтацій. 

 

Викладач                                                    О.М.Шиян 


