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Шановні студенти!  Заняття буде проходити: 

• Гр. П-21,23 на платформі Google meet; 

Гр. П-22 на платформі Зум 

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

СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ №6 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Тема: Політична  культура юриста 

Мета заняття: 

навчальна: закріпити теоретичні знання з приводу визначення поняття «політична 

культура», її видів та структури, визначення значення політичної культури у юридичній 

діяльності;  

виховна:  сприяти формуванню правових знань,  правової культури та правової свідомості 

студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

План 

1. Політична культура та її види. 

2. Політична культура юриста: поняття, структура. 

3. Принципи політичної культури юриста. 

4. Знання юристом основних складових політики. 

5. Врахування юристом у своїй діяльності політики. 

Реферати: 

1. Врахування юристом у своїй діяльності політики. 

2. Політична свідомість: зміст, структура, типологія. 

3. Типи та функції політичної культури. 

4. Зміст політичної культури різних соціальних суб'єктів. 

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. Результати тестування викладач побачить на своїй особистій сторінці, 

робити скрін та надсилати НЕ ПОТРІБНО! 

2. За бажанням виступити на семінарі, опрацювавши  питання, які  винесені на 

семінарське заняття 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: 

- виконати реферат по одній з запропонованих тем  чи творче завдання ( 

вимоги до реферату наведені в Додатку 1); 

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

останнього слайда) відповідно до обраного питання (на одне з питань плану 
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семінару чи теми реферату). 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, повторення та 

узагальнення   матеріалу рекомендую переглянути аудіолекцію за цією темою за 

наступними посиланнями: 

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

деонтології на тему "Політична 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): 

 Як  я трактую політичну культуру адвоката. 

 Як  я розумію те, що розвиток політичної культури юриста полягає у 

свідомому засвоєнні і критичному осмисленні ним історичних та політичних 

знань (чи в чомусь іншому?). 

 Для чого юристу необхідні знання основних складових політики? 

 Для чого мені потрібно регулярно слідкувати за політичними 

новинами? 

 Як я розумію внутрішній імператив службового обов`язку? 

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. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»  2 червня 2016 року 

№ 1402-VIII// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1587 

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

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

Знання, 2019. 

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=3LcPFczUUk4
https://www.youtube.com/watch?v=ttcOB4rTQMY
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1587
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5.  Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д //  

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

6. 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 

політична культура — типова, інтегральна характеристика індивідуального чи 

колективного соціального суб'єкта та соціальних інститутів, суспільства в цілому, 

що фіксує рівень розвитку ix політичної свідомості, політичної діяльності та 

поведінки. Критерієм, своєрідним дзеркалом політичної культури соціального 

суб'єкта є його реальна політична практика. Оцінюючи зміст, характер політичної 

діяльності та поведінки, можна визначити якість і рівень політичної культури, її 

носія (індивідуального чи колективного). Політична культура має винятково 

важливий аспект, пов'язаний з поведінкою та діяльністю політичного суб'єкта, які 

визначають передусім стиль участі суб'єкта в політичному житті, тобто сукупність 

методів і засобів його політичної практики, компетентність, професіоналізм, 

моральність тощо. Відомо, що не всі суб'єкти політики володіють належним 

стилем діяльності. Тому одним із основних критеріїв оцінки їх політичної культури 

е здатність до участі в політичному процесі, уміння правильно оцінювати 

політичну ситуацію, результативність діяльності.Чим людина активніша, 

зацікавленіша, конструктивніша, тим вища її політична культура. Безумовно, зміст 

політичної культури, зокрема її аспект, пов'язаний з поведінкою суб'єкта, досить 

ємний. Приміром, помітне місце в ньому посідають політичні традиції та символи. 

Традиції зберігають елементи минулого політичного досвіду, є способом передачі 

зразків політичної свідомості й поведінки від покоління до покоління. Хоча зі 

зміною історичних умов вони можуть оновлюватись або навіть зникати. 

Своєрідною ознакою культури соціуму є політична символіка (прапор, герб, гімн. 

Символіка має яскраво виражене емоційне забарвлення і подекуди здатна 

відігравати мобілізуючу роль 

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

що політична культура юриста - це обумовлений ціннісними уявленнями юриста 

про політичні явища і втілений на практиці кодекс його поведінки (включаючи 

стиль його діяльності) як суб'єкта політичної влади. Структура політичної 

культури юриста: 

1. оволодіння політичними знаннями, широка інформованість про політичне 

життя суспільства, закономірності функціонування політичної системи, політичні 

права і обов'язки громадян; 

2. вміння втілити політичну інформованість у власний варіант політичної 

культури, який узгоджується з політичним режимом і культурою суспільства, 

сформувати ставлення до владних структур, виробити стійкі політичні орієнтації і 

установки; 

3. вміння практично користуватися політичними досягненнями в суспільстві, 

ціннісними принципами і нормами: гласністю, демократією, політичним 

плюралізмом, політичними правами і свободами, не порушуючи стосуються його 

https://pidru4niki.com/18060203/pravo/sistema_yuridichnoyi_diyalnosti
http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3624-2010-01-30-22-31-45.html
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професії норм Конституції і законів про заборону політичної діяльності (неучасть у 

громадських об'єднаннях, які мають політичні цілі). 

При опрацюванні питання № 3 студентам рекомендовано пригадати, що 

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 полягає в 

тому, що культуру політичного мислення і культуру політичної поведінки 

службових осіб визначає Конституція України. Тобто державним працівникам 

визначаються межі для політичного плюралізму. 

Ідейність як принцип політичної культури юриста, висвітлює необхідність ідеї 

у правовій політиці й політиці загалом. Тобто ідейність політичної культури 

юриста має національні витоки, визнання, національний характер, які ґрунтуються 

на історичній свідомості та історичній пам`яті українського народу. Тому можна 

стверджувати, що цей принцип пронизує всю сферу не тільки правової діяльності, 

а в цілому життєдіяльності. Важливими принципами політичної культури юриста є  

духовність і моральність, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях і 

національній моралі. Адже політична культура юриста розвивається разом з 

національною мораллю. Тим самим відбувається деяка моралізація політики і 

блокується політизація моралі. Друге явище є не бажаним з певних причин. 

Зокрема, у деяких регіонах України переважає російський менталітет, або не 

конструктивний націоналізм. Даний принцип забезпечує формування моральної 

свідомості у політичних відносинах юриста, скеровує його в сторону здорового 

глузду, що дає можливість успішно розв`язувати морально-політична та ідейно-

моральні проблеми службової діяльності. 

З політичною культурою пов`язаний такий принцип як здатність до 

культурного діалогу у висловлюванні плюралізму думок. Таким чином, 

утворюється своєрідна субкультура – плюралістична культура юриста, яка повинна 

діяти навколо української національної ідеї. Тобто йдеться про переведення 

конфлікту з емоційного стану на інтелектуальний, досягнення взаєморозуміння в 

інакомисленні співбесідників. Принцип політичного імунітету найбільш 

притаманним саме політичній культурі юриста. Його власні погляди на уявлення 

ґрунтується на юридичному мисленні, конституційній культурі, що дозволяє 

виробляти своє політичне бачення вирішення правоохоронних проблем. Така 

відносна самостійність забезпечує творче вироблення нових ідей, формує 

індивідуальне політичне мислення. Політична культура юриста немислима без 

такого принципу, як логічність. Цей принцип пов`язаний перш за все з 

інтелектуальністю особи, розуміння плюралізму політичних поглядів. Адже зміна 

цих поглядів без зміни ідеології держави це цілком нормальне явище. 

Окремі особи вдаються до обману, перекручень історичних відомостей, 

вигаданих даних тощо. Це зобов`язує юриста до поєднання політичної культури 

юриста за принципом справедливості. Вона завжди контролюється сумлінням 

юриста, внутрішнім імперативом службового обов`язку, політичною довірою й 

вірою в людину взагалі. Справедливість у політико-юридичному житті 
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характеризується правильною оцінкою політичних явищ, миролюбністю, 

доброзичливістю, визначення певних політичних взірців, що запобігатиме 

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. Тим більш 

що одне і друге явище має пряме відношення до правопорядку. 

Щодо четвертого  питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що професія юриста зобов'язує його вникати в усі сфери суспільного 

життя, де він відчуває, що саме через відсутність досвіду самостійного політичного 

життя нашого народу появляється незрілість української національної свідомості, 

яка властива і правникам. Багатовікова атмосфера закритості суспільства звичайно 

позначилась і на його політичній культурі. Тому має місце певна політична 

невпевненість, розгубленість юристів, дефіцит їх політичних переконань. Це 

нерідко позбавляє юристів виваженої політичної стратегії у правоохоронній 

діяльності.  Як відомо, закон забороняє юристам вступати у будь-які політичні 

партії. Але позапартійність не означає деполітизованість, оскільки юрист має 

власні політичні погляди, хоча вони не повинні безпосередньо впливати на 

юридичну діяльність. На думку деяких дослідників термін «політична культура» 

появився у 50-х роках XX ст. Існують різні підходи щодо змісту даного поняття, 

що виявляється в численних дефініціях. Зрозуміло, що політична культура є 

складовою духовної культури й утворюється багатьма видами культур 

(субкультурами). Так, одна із видів культур - політична культура юриста - увібрала 

в себе ті структурні елементи усіх видів політичних субкультур, які необхідні у 

правоохоронній діяльності. Тому політична культура тісно пов'язана з політичною 

культурою суспільства, політичною культурою соціальних груп та політичною 

культурою окремих осіб. 

При опрацюванні питання №5  студентам рекомендовано пригадати, що кожен 

юрист - носій індивідуальної політичної культури. З формальної точки зору юриста 

(суддю, прокурора, слідчого та ін) можна змусити бути поза політичних інститутів 

і процесів. Але було б недемократично змусити його відмовитися від політичних 

поглядів і політичних схильностей взагалі, не брати участі в політичному процесі, 

нс втілювати світоглядні орієнтації в типових для нього вчинках. 

Юристи-практики є творцями національної політики, а не сторонніми 

спостерігачами. Їх участь в обговоренні законопроектів не вільно від політичних 

пристрастей. Так, обговорення юристами Конституції України - політічрское захід, 

оскільки сама Конституція в значній мірі складається з норм, які безпосередньо 

регулюють політичні відносини владарювання. Голосування за ту чи іншу партію 

на виборах до Верховної Ради - показник певних політичних симпатій. Політичні 

дії юристів зобов'язані бути легальними, тобто відповідними закону. Юристи 

мають вміло користуватися всіма світовими політичними цінностями, принципами 

і нормами, які отримали законодавче закріплення в країні: гласністю, демократією, 

політичним плюралізмом, та ін., які є його політичним інструментарієм. Інша річ - 

необхідність юриста прагнути бути вище своїх власних амбіцій і політичних 

пристрастей в процесі професійної діяльності - розгляді юридичних справ. 
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