
Шановні студенти!  Заняття буде проходити на платформі Google meet 

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

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №9 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Тема: Інформаційна культура юриста 

Мета заняття: 

навчальна:    закріпити    теоретичні    знання    з    приводу    визначення    

поняття «інформація»,   «правова   інформація»,   «офіційна   та   неофіційна   

інформація», «інформаційна культура юриста».  

виховна: сприяти формуванню правових знань,  правової культури та 

правової свідомості студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

План 

1.    Поняття правової інформації. 

2.    Офіційна та неофіційна інформація. 

3. Поняття інформаційної культури юриста. 

4. Основні компоненти інформаційної культури юриста. 

5. Принципи та функції інформаційної культур юриста. 

Реферати: 

1. Способи й форми застосування юридичної інформації. 

2. Значення   володіння  загальною  та  юридичною  інформацією  для  

юриста-практика. 

Ключові слова: правова   інформація;  інформаційна культура; офіційна   та   

неофіційна   інформація; професіоналізм юриста;   свідомість юристів. 

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 в 

залежності від обраного вами рівня і виступити з ним на занятті: 

• 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 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 

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


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 аудіолекції за цією темою за наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=k0Kpr927s9s 

  

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): 

 Зв’язок інформаційної культури юриста   з іншими видами культур. 

 Як я розумію принцип необхідності в інформаційній культурі юриста. 

 Як я розумію функціональність інформаційної культури юриста. 

 Роль інформаційної  культури  у збереженні психічного стану юриста. 

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 

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 інформація — це сукупність документованих або публічно оголошених 

відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, 

правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх 

профілактику тощо. Щодо правової інформації, то в широкому розумінні - це зміст 

даних (повідомлень), використання яких допомагає вирішити ту чи іншу правову 

задачу чи сприяє її вирішенню. Множинність таких завдань, з одного боку, 

визначає розмаїття видів правової інформації та її джерел, з другого - зумовлює 
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певні труднощі в її відокремленні від інших типів інформації (наукової, 

економічної, політичної тощо). В юридичній практиці правовою інформацією 

визнають значеннєвий зміст правових норм. При цьому вважають, що останній 

міститься не тільки в актах вищих і місцевих органів влади та управління, а й у 

відомчих нормативних актах. Як джерело правової інформації розглядають також 

судову, господарську і нотаріальну практику. Такий підхід до аналізу правової 

інформації правильний, але явно недостатній. У сфері юридичної діяльності 

використовується інформація, що міститься не тільки в правових нормах, а й у 

низці інших джерел. 

Щодо другого питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що джерела правової інформації поділяються на офіційні та неофіційні. 

До офіційних джерел правової інформації відносять нормативні акти державних 

органів, акти вищих судових та господарських  органів. Інші джерела є 

неофіційними. Так, неофіційними джерелами є накази, вказівки керівників 

організацій, судові вироки, рішення та визначення, акти нотаріальних органів, 

науково-правові дослідження та юридичні доктрини. 

Правова інформація може бути документованою і не документованою. 

Правовий документ — це будь-який матеріальний об'єкт, в якому фіксуються 

різноманітні знання про право, які призначені для передачі в часі і просторі і 

використовуються в суспільній практиці. Традиційним матеріальним втіленням 

правового документа є паперовий документ, сьогодні це також магнітні та інші 

носії інформації. 

При опрацюванні питання №3 студентам рекомендовано пригадати, що 

інформаційна культура юриста — це обумовлена рівнем розвитку інформаційного 

суспільства система знань, умінь і навичок юриста в області інформаційних і 

інформаційно-правових відносин, використовуваних для забезпечення його 

практичної діяльності і надання різноманітних правових послуг у суспільстві. 

Зміст інформаційної культури юриста: 

І.Теоретичний аспект. Інформаційна свідомість: інформаційні знання, уміння і 

навички, інформаційна компетентність. 

ІІ. Практичний аспект. Інформаційні відносини: інформаційний режим, 

інформаційна війна, інформаційні процеси, обмін інформацією й ін. 

Інформаційна поведінка: інформаційна послуга, інформаційна діяльність, 

інформаційний запит, інформаційні наслідки й ін. 

Інформаційна культура юриста має дві сторони: інформаційно-технологічну 

(знання національних і глобальних комп’ютерних мереж, у тому числі Інтернету, 

їхнє використання) і інформаційно-правову (своєчасна інформованість про новітні 

закони й інші правові акти, уміння донести їх до клієнта). 

Щодо четвертого  питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що основними компонентами інформаційної культури юриста є деякі 

аспекти таких видів культури: інтелектуальної, психологічної, професійної, 

моральної, педагогічної, духовної, правової, логічної, технічної та ін. Для глибшого 

розуміння компонентів інформаційної культури важливо розглянути її загальні 

принципи. Їх доцільно досліджувати за основними видами інформаційної 

діяльності, одержання, використання, поширення та зберігання. 



Структура інформаційної культури юриста: 

1) оволодіння знаннями в області інформатики й інформаційного 

законодавства, широка інформованість про життя інформаційного суспільства, його 

закономірності, права і обов'язки громадян як учасників інформаційних відносин; 

2) переконаність у необхідності служити суспільству шляхом використання 

послуг, заснованих на нових досягненнях в галузі розвитку засобів інформатизації 

та інформаційних технологій; 

3) участь в інформаційних відносинах, ефективне використання 

інформаційних ресурсів і засобів інформаційних комунікацій, а також принципів і 

норм інформаційного законодавства: збереження персональних даних (особистої 

інформації), забезпечення інформаційної безпеки суспільства, захист професійної 

таємниці, державних інформаційних стандартів та ін. 

При опрацюванні питання № 5 студентам рекомендовано пригадати, що для 

глибшого розуміння компонентів інформаційної культури важливо розглянути її 

загальні принципи. Їх доцільно досліджувати за основними видами інформаційної 

діяльності, одержання, використання, поширення та зберігання. 

Основними принципами культури одержання інформації є забезпеченість 

права на інформацію, достовірність, точність, повнота, необхідність та корисність. 

Так, принцип забезпеченості права на інформацію полягає в тому, шо кожен 

юрист має можливість отримати необхідну йому інформацію. Для цього існує 

достатньо джерел інформації, які доступні кожному щоб отримати нові відомості, 

які цікавлять особу. Одак цей принцип має значні перешкоди. Зокрема, це право 

забезпечується лише щодо відкритої інформації, а для інших видів — число 

споживачів (навіть серед юристів) обмежне. Крім того, через відсутність належного 

рівня комп'ютеризації отримати інформацію буває надто важко, для чого доводиться 

витрачати багато часу, що характеризує відсутність інформаційного підходу. 

Достовірність і точність як принципи забезпечуються повнотою інформації, 

своєчасністю її одержання. Тобто достовірність і точність тісно пов'язані з 

повнотою. Також цей принцип прямо залежить від інтелекту реципієнта (особи, яка 

приймає інформацію). Уміння вибрати достовірну і точну інформацію далеко не 

кожному під силу. При цьому важливо абстрагуватись від власних емоцій, симпатій 

і антипатій. Значну роль у цьому відіграють фактор часу і використання 

різноманітних джерел інформації, а також сумлінність реципієнта. 

Для інформаційної культури дуже важливим є принцип необхідності. Серед 

інформаційних потоків потрібно одержати таку інформацію, яка необхідна для 

конкретної справи. Нагромадження великої кількості будь-якої інформації значною 

мірою впливає на психіку юриста, не дає можливості зосередитись на головному, 

призводить до розсіяності. Важливо відчувати ступені необхідності одержання 

інформації, адже вона може знадобитися ненадовго. Роль пам'яті юриста полягає в 

тому, щоб зосередити основну увагу на необхідному, а другорядну інформацію 

запам'ятати лише в основному разом з джерелом її надходження. 

Своєрідним для культури одержання інформації є принцип корисності. Не вся 

необхідна інформація є корисною. Справа в тому, що ця інформація, яку і необхідно 

було б одержати, в окремих випадках може стати шкідливою для людини 



(наприклад, у подружньому житті). Тобто корисність потрібна для конкретної 

інформаційної системи, для вирішення конкретного завдання. 

Для культури використання інформації основними принципами є 

справедливість, раціональність та доцільність. 

У задоволенні інформаційних потреб споживачів інформації важливим 

принципом є справедливість. Суть цього принципу полягає в тому, що 

використовувати інформацію потрібно, не приховуючи окремих відомостей і не 

применшуючи їх значимість. Правильний розподіл інформації сприяє ефективному 

задоволенню інформаційних потреб і підвищенню інформаційної культури. Однак 

на практиці цього досягнути важко, оскільки інколи негативну роль відіграє 

суб'єктивний чинник, особиста моральна чи навіть матеріальна зацікавленість. 

Із тактичних міркувань використання інформації можна здійснювати певними 

дозами, економне, ефективно. Значення принципу раціональності особливо зростає 

у випадку недосвіченого споживача-юриста. При цьому споживач повинен розуміти, 

шо після використання однієї дози інформації він отримає наступну. Важливо 

правильно регулювати дозування, враховуючи наступність, послідовність. Це 

сприятиме поступовому підвищенню культури використання інформації. 

Часто у використанні інформації на перший план виступає доцільність. 

Завданням цього принципу є застереження юриста віл отримання того чи іншого 

виду інформації. При цьому вдаються до з'ясування мети використання. У випадку 

вірогідності при задоволенні потреб інформація "видається повно і об'єктивно. 

Розглядаючи культуру поширення інформації, слід зосередитися на таких 

провідних принципах: вільного обміну, об'єктивності, відповідальності. 

Принцип вільного обміну інформацією — це розповсюдження, обнародування 

інформації, якою володіє особа. Цей обмін здійснюється різними шляхами, в будь-

якій формі і через різні джерела інформації. Практично не існує обмежень у 

поширенні інформації, але при умові, шо цей процес не суперечить чинному 

законодавству. Тим більше, обмін інформацією — це необхідний процес в 

інформаційній діяльності. В іншому випадку знижується рівень інформативності 

спілкування, втрачається зворотний зв'язок. Для розвитку інформаційної культури 

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 практичній діяльності цей принцип 

часто порушується. Як правило, причина полягає у боротьбі за першодже-рельство 

коли фактор часу для перевірки вірогідності інформації, на жаль, не є основним. 

У зв'язку з тим, що існує принцип вільного обміну інформацією, повинен 

діяти принцип відповідальності за й об'єктивність чи таємність. Кожна особа, 

поширюючи інформацію, зобов'язана відчувати, що на будь-яку інформацію 

потрібно мати гарантію її об'єктивності, в іншому випадку вона скоїть 

правопорушення. Факти поширення фальшивої інформації зустрічаються у житті 

часто, однак відповідальність настає рідко, що дуже шкодить інформаційній 

культурі. 



Нарешті, основним принципом культури зберігання інформації є надійність. 

Тобто в інформаційному фонді повинна бути гарантія забезпеченості збереження 

належного стану інформації та її матеріальних носіїв, забезпечення її охорони. Перш 

за все, це забезпечується відповідними правилами зберігання, обмеженим доступом 

до цього фонду. Важливими для цього принципу є недопущення розголошення 

інформації Вона повинна видаватись згідно з вимогами інформаційних запитів 

Значну роль тут відіграє також принцип відповідальності. 

Слід зауважити, що спільними принципами вищезгаданих видів 

інформаційних культур є законність, етичність, своєчасність. 

Суть принципу законності випливає з того, що правові основи одержання, 

використання, поширення та зберігання інформації встановлює закон, зокрема Закон 

України «Про інформацію». Законність залежить від видів інформації та режиму 

доступу до неї. 

Принцип етичності інформаційної культури забезпечується високими 

моральними якостями учасників інформаційних відносин, вимогами 

загальнолюдських цінностей, етичних правил, моральних кодексів Важливо у цьому 

принципі не допустити завдання моральних збитків особам, які потерпіли від 

дезінформації. 

Слід підкреслити загальність принципу своєчасності. Тобто для одержання, 

використання та зберігання інформації своєчасність потрібна тоді, коли цього 

вимагає ситуація. 

Ці та інші принципи інформаційної культури відображаються в інформаційній 

діяльності через відповідні методи. Такими основними методами слугують: 

повсякденне спілкування, ознайомлення з матеріалами засобів масової інформації, 

отримання офіційних зведень, інформаційні запити, спеціальні методи. 

Роль, яку виконує інформаційна культура, виявляється у таких двох групах 

функцій: теоретико-пізнаваль-ній та практично-прикладній. Перша з них покликана 

пізнавати, теоретично вивчати закономірності розвитку її культурології і на цій 

основі розробляти науково обгрунтовані висновки. Друга сприяє розвиткові 

інформаційного законодавства, вдосконаленню діяльності посадових осіб. 

раціоналізації інформаційних процесів, підвищенню загальної культури громадян та 

ін. 

Нас більше цікавить група практично-прикладних функцій. Вона складається з 

таких основних функцій: гуманістичної, управлінської, комунікативної, орієнта-

ційної, режимної, а також функції формування моральної та юридичної 

відповідальності. 

    Викладач                                                            О.М.Шиян. 


