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

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

 

Тема лекції 9. Інформаційна, економічна та екологічна  культура юриста. 

План 

1. Поняття правової інформації. Офіційна та неофіційна інформація. Поняття інформаційної 

культури юриста. 

2. Принципи та функції інформаційної культури юриста. 

3. Поняття економічної культури юриста. Принципи економічної культури юриста. 

4.  Поняття екологічної культури юриста. 
                                                Самостійна робота: 

1. Способи й форми застосування юридичної інформації. Практично-прикладні функції 

юридичної інформації. 

2. Значення володіння загальною та юридичною інформацією для юриста-практика. 

3. Головні ознаки економічної правової культури юриста. Основні функції економічної 

культури юриста. 

4. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між економічними та правовими 

явищами.  

5. Основні функції економічної культури юриста. 

6. Підвищення податкової дисципліни. 

7. Участь юриста у вирішенні проблем природоохоронного і природоресурсного 

законодавства. 

8. Зміст і форми екологічної культури юриста. 

 

     Шановні студенти,  рекомендую переглянути аудіолекцію за цією темою за наступними 

посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqylhv1F6ME - Лекція з юридичної деонтології на тему 

"Юридична практика. Правова інформація та її джерела" 

1. Поняття правової інформації. Офіційна та неофіційна інформація. Поняття 

інформаційної культури юриста. 

У Законі України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію» вказується, що інформація - це 

документальні або публічно оголошені відомості про події та явища, які відбуваються у суспільстві, 

державі та навколишньому природному середовищі.  

Звідси випливають певні властивості інформації - корисність, повнота, достовірність, новизна, 

цінність -які підкреслюють особливе ставлення до будь-яких відомостей чи повідомлень. Для 

юриста особливе значення має така властивість інформації, як достовірність. У юридичній практиці 

трапляються випадки, коли під виглядом подачі достовірних фактів через ті чи інші причини 

насаджується дезінформація. Тоді юрист повинен вдатися до реінформації, тобто відновити 

природну достовірність фактів. 

Функціонування інформації пов'язане з такими основними поняттями: інформаційна 

діяльність, інформаційний запит, документ в інформаційних відносинах, інформаційна продукція, 

інформаційна послуга, інформаційні потоки, інформаційні бар'єри, інформаційний потенціал, 

інформаційний режим, інформаційні системи, інформаційні процеси, інформаційний фонд. 

Інформаційну діяльність треба розуміти як сукупність дій, спрямованих на задоволення 

інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.  

Правова інформація - це сукупність документальних або публічно оголошених відомостей 

про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, 

правопорушення, боротьбу з ними та їх профілактику. Отже, правова інформація має широкий 

зміст, що пояснюється чисельністю об'єктів і джерел. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqylhv1F6ME
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Уся правова інформація, як зазначається у Законі України «Про інформацію», за характером 

джерел поділяється на дві основні групи: офіційну й неофіційну. Офіційна правова інформація 

міститься в документах трьох видів: нормативних, правозастосовних і статистичних, її джерелом 

є державні органи й посадові особи. Така інформація має велике значення у державотворенні. 

Наприклад, на сучасному етапі враховується історична практика, яка відображає об'єктивні 

умови розвитку українського народу. Неофіційна правова інформація міститься у матеріалах 

наукових досліджень, лекціях, доповідях з правової тематики. 

Офіційна та неофіційна правова інформація різняться метою, властивостями. Якщо для першої 

обов'язковою є повнота, то для другої ця властивість не є обов'язковою. 

Інформація поділяється на відкриту та з обмеженим доступом. Обмеження права на одержання 

відкритої інформації не допускається законом. Для здійснення окремих форм державної 

діяльності відкритої інформації недостатньо. Для цього потрібна інформація з обмеженим 

доступом, яка поділяється на конфіденційну й таємну. Вважається, що конфіденційна інформація 

— це відомості, якими користуються й розпоряджаються фізичні чи юридичні особи, котрі 

поширюють їх на власний розсуд відповідно до умов, здебільшого передбачених законом. До 

таємної інформації належать відомості, які містять передбачену законом таємницю. її 

розголошення забороняється, оскільки це може завдати значної шкоди суспільству, державі, 

особі. Отже, процес одержання, використання, поширення й зберігання інформації регулюється 

певними вимогами, які забезпечують її функціонування. 

 

Юрист повинен володіти певною інформаційною культурою, що впливає на його професійну 

діяльність. 

Інформаційна культура юриста - це ступінь володіння належним обсягом інформації для 

забезпечення прав і свобод громадян, вміння одержати й ефективно реалізувати її у юридичній 

діяльності. 

Інформаційна культура юриста певною мірою пов'язана з іншими видами культур - правовою, 

національною, духовною, політичною, моральною, інтелектуальною, психологічною, 

педагогічною, естетичною, логічною, технічною тощо. 

Функціонування інформаційної культури юриста доцільно розглядати за основними видами 

інформаційної діяльності: одержання, використання, поширення та зберігання. 

 

2. Принципи та функції інформаційної культури юриста. 

 

Відповідно до цього функціонування інформаційної культури юриста визначають принципи 

одержання інформації: права на інформацію, достовірності, точності, повноти, необхідності, 

корисності. 

Так, принцип права на інформацію полягає в тому, що кожен юрист має змогу отримати 

необхідну йому інформацію. Для цього існує достатньо доступних джерел інформації. Однак це 

право забезпечується лише щодо відкритої інформації, а для інших видів - кількість споживачів 

(навіть серед юристів) обмежена. Крім цього, відсутність належного рівня комп'ютеризації значно 

обмежує можливість отримати інформацію. 

Достовірність і точність як принципи забезпечуються повнотою інформації, своєчасністю її 

одержання і тісно пов'язані з повнотою її надання. Також цей принцип прямо залежить від 

інтелекту реципієнта. Тут мають значення уміння вибрати достовірну й точну інформацію, 

здатність абстрагуватися від власних емоцій, симпатій та антипатій, фактор часу, використання 

різноманітних джерел інформації, сумлінність реципієнта та ін. 

Принцип необхідності орієнтує на вибір серед інформаційних потоків саме такої інформації, 

яка потрібна для конкретної справи. Нагромадження великої кількості будь-якої інформації 

значною мірою впливає на психіку юриста, не дає змоги зосередитися на головному, призводить 

до розсіяності. Тобто можна говорити про ступінь необхідності одержання інформації (адже деяка 

інформація може знадобитися на короткий час). Тут має значення пам'ять юриста, здатність 
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зосередити основну увагу на необхідній інформації (другорядну інформацію потрібно розглядати 

як окремий випадок). 

Наголосимо, що не вся необхідна інформація є корисною. У деяких випадках інформація, яку 

треба було б отримати, може зашкодити людині. Тобто корисність інформації доцільно 

розглядати у контексті конкретної інформаційної системи з метою розв'язання конкретного 

правового завдання. 

Функціональність інформаційної культури юриста суттєво зумовлюють принципи 

справедливості, раціональності, доцільності. 

Суть принципу справедливості полягає в тому, що використовувати інформацію потрібно, не 

приховуючи окремих відомостей і не применшуючи їхньої значущості. Правильний розподіл 

інформації сприяє ефективному задоволенню інформаційних потреб, підвищенню інформаційної 

культури як юриста, так і населення. Однак на практиці цього досягнути важко, оскільки інколи 

негативну роль відіграє суб'єктивний чинник, особиста моральна чи навіть матеріальна 

зацікавленість. 

Культура поширення інформації пов'язана також з принципаті вільного обміну, об'єктивності, 

відповідальності. 

Принцип вільного обміну інформацією - це розповсюдження, гласність інформації, якою володіє 

особа. Цей обмін здійснюється різними шляхами, в будь-якій формі, за допомогою різних 

інформаційних джерел. Практично не існує обмежень у поширенні інформації, але за умови, що це 

не суперечить чинному законодавству. Тим більше, що обмін інформацією - необхідний процес в 

інформаційній діяльності. В іншому випадку знижується рівень інформативності спілкування, 

втрачається зворотний зв'язок. Для розвитку інформаційної культури юриста потрібен 

систематичний та вільний обмін інформацією. 

Принцип об'єктивності культури поширення інформації забезпечує її правдивість, 

відповідність реальній дійсності. Тобто поширення інформації тісно пов'язане з вірогідністю 

подій, правильним розумінням ситуації, що запобігає дезінформації та інформаційному галасу. У 

юридичній практиці такий принцип часто порушується. Як правило, причиною цього є боротьба 

за першість використання інформації, коли фактор часу вважається головним, отже, ігнорується 

необхідність перевірки вірогідності інформації. 

Таким чином, функціонування інформаційної культури юриста значною мірою зумовлюється 

законністю, етичністю, своєчасністю. Законність залежить від видів інформації та режиму 

доступу до неї. Етичність забезпечується високими моральними якостями суб'єктів 

інформаційних відносин, вимогами загальнолюдських цінностей, моральних кодексів. Це 

своєрідний захист від моральних збитків, яких завдяки дезінформації можуть зазнати як юристи, 

так і громадяни. Своєчасність інформації виконує узагальнюючу функцію у процесі її одержання, 

використання, зберігання. 

Інформаційна культура юриста виявляється у відповідних формах, а саме: повсякденному 

спілкуванні, ознайомленні з матеріалами засобів масової інформації, отриманні офіційних зведень, 

інформаційних запитах тощо. 

У формуванні професійної культури юриста важливу роль відіграють і теоретико-пізнавальні і 

ужиткові функції. Однак тільки останні дають змогу повною мірою оцінити рівень професійної 

культури, охарактеризувати її зовнішній аспект. 

До ужиткових функцій інформаційної культури належать гуманістична, управлінська, 

комунікативна, орієнтаційна, режимна, а також: функція моральної та юридичної відповідальності. 

Гуманістична функція зорієнтована на захист прав людини. Насамперед це стосується 

захисту Української держави, недоторканності її кордонів, недопущення посягань на волю 

народу. Тут достовірність та повнота інформації зумовлює дії осіб, забезпечує захист основних 

прав громадян України як на території власної держави, так і в міжнародному аспекті. 

Різноманітними шляхами надходить численна інформація про нашу країну, що потребує 

спеціального культурологічного аналізу. Гуманістична функція передбачає охорону й захист 

державно-конституційного ладу України. 
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Комунікативна функція інформації забезпечує спілкування суб'єктів права, яке повинно 

здійснюватися на культурно-моральних засадах. 

3. Поняття економічної культури юриста. Принципи економічної культури 

юриста. 

 

Економічна культура юриста — це система економічних знань, умінь і навичок, що 

дозволяють реалізовувати економічні права й економічно обґрунтовано виконувати професійні 

обов'язки. Економічна культура юриста передбачає глибоке знання природних економічних 

(природно-економічних) законів, які повинні стати моделлю економічних актів, що 

приймаються державою. 

Основними принципами економічної культури правника можна вважати такі: 

цивілізованість, мобілізованість, компенсаційність, контрольованість, знання тіньового ринку, 

логічні економічні переконання, раціональність, діловитість. 

Цивілізованість економічної культури юриста означає, що правові рішення в галузі економіки 

приймаються на фаховому рівні. Економічна культура суб'єктів права вимагає ґрунтовного знання 

новітніх економічних технологій.  

На внутрішні резерви спрямований і принцип мобілізованості, покликаний згуртовувати судові 

та правоохоронні органи з метою економічного піднесення України. Тим самим виробляються 

фундаментальні засади для формування української моделі економічної культури юриста. 

Принцип компенсаційності економічної культури юриста виявляє своєрідне співвідношення 

між зростанням можливостей і станом економічної культури суспільства. Ведучи боротьбу з 

корисливою злочинністю, юрист може потрапити під вплив певних економічних структур чи 

окремих соціальних груп. Запобігти цьому допомагає свідома моральна відповідальність і 

професіоналізм правників. 

Принцип контрольованості відображає державний характер економічної культури юриста. 

Йдеться про суворий контроль державних органів з метою недопущення будь-яких порушень у 

справі реформування економічних відносин.  

Економічна культура юриста передбачає знання специфіки тіньового ринку. У правника є 

чимало можливостей отримати належну інформацію про те, що відбувається в так званій «тіні», де 

небаченими темпами збагачуються окремі ділки. Тіньовий ринок, пов'язаний з незаконними 

операціями в економіці, стримує ринковий механізм, що призводить до негативних тенденцій в 

економіці та перспективах розвитку України. 

Ознаками економічної культури юриста є логіка економічних переконань, логіка здорового 

глузду. Сьогоднішня суспільна ситуація свідчить про численні приклади незаконного розв'язання 

економічних проблем (рекет, кілери тощо).  

Тому набуває актуальності принцип раціональності, доцільності, економності, адже справжня 

економіка - це, насамперед, раціональність. Для юриста це означає раціональну дію у виконанні 

службових обов'язків, застосування правозахисних заходів впливу на економічні відносини. 

Непрофесійне виконання приписів закону може призвести до руйнації економічного стану. 

Діловитість як принцип економічної культури юриста відображає реальну дію, спрямовану на 

піднесення суспільного розвитку. Передусім це залежить від самого юриста, рівня його 

духовності, моральності (непідкупності), професійної етики. 

 

4.  Поняття екологічної культури юриста.  
 

Екологічна культура юриста — це система екологічних знань, умінь і навичок, що 

дозволяють реалізувати екологічні права й обов'язки, виступати охоронцем природного 

навколишнього середовища; екологічна безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів 

особи, суспільства, природи і держави від реальних або потенційних загроз, створюваних 

антропогенним або природним впливом на навколишнє середовище, й ін. Забезпечення 

екологічної безпеки визнано одним з основних зобов'язань держави і напрямків державної 
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політики України в області екології. Аналізуючи екологічну культуру юриста, студентам 

потрібно взяти до уваги, що юрист зобов'язаний охороняти право громадянина на одержання у 

встановленому порядку повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного 

середовища і його вплив на здоров'я населення. Законом кожному гарантується право вільного 

доступу до інформації про стан навколишнього середовища, про  якість харчових продуктів і 

предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути 

засекречена.  

Формування екологічної культури громадян багато в чому залежить від екологічної культури 

юриста, його професійної діяльності в сфері екологічних відносин між органами державної влади 

й органами місцевого самоврядування, підприємцями і громадськими об'єднаннями. Його 

активна позиція по охороні навколишнього середовища правовими засобами впливає на 

екологічну освіту громадян, виховує в них культуру поводження з природою, технікою, 

стимулює до реалізації ст. 66 Конституції України, що проголошує: кожний зобов'язаний не 

заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати заподіяні їм збитки.  

Юрист-працівник екологічних правоохоронних органів, зобов'язаний вимагати від громадян 

оберігати, охороняти і раціонально використовувати природні багатства; дотримуватися вимог 

екологічної і пожежної безпеки; не порушувати екологічні і законні інтереси інших суб'єктів; 

охороняти ліс від пожеж і самовільної вирубки; раціонально використовувати й обробляти свої 

земельні ділянки й ін. Тобто громадянин не може робити нічого такого, що могло б призвести до 

знищення екологічних зв'язків і середовища проживання людей у цілому. Екологічні, як і 

економічні, проблеми неможливо вирішувати виключно за допомогою кримінальної репресії.  

Для ефективного їхнього вирішення необхідно користуватися сукупністю всіх засобів впливу, 

серед яких кримінальна репресія є останнім, застосовуваним після вичерпання інших — 

превентивних. Головне — це невідворотність відповідальності, а не жорстокість покарання. Вона 

служить застереженням потенційним шкідникам навколишнього середовища. Юрист повинен 

розуміти, що більш небезпечною для забруднення навколишнього середовища є виробнича 

діяльність людей, ніж браконьєрські правопорушення громадянина.  


