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Шановні студенти!  Заняття буде проходити 

  на платформі Google meet 

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

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 10 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Тема:   Економічна та екологічна культура юриста 

Мета заняття: 

навчальна: закріпити теоретичні знання: з приводу визначення поняття 

«екологічна культура юриста», «економічна культура юриста», його 

характеристики, ознак, структури; 

виховна:  сприяти  формуванню  правових знань,  правової культури та 

правової свідомості студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

План 

1. Поняття екологічної культури юриста. 

2. Участь юриста у вирішенні проблем природоохоронного і природо 

ресурсного законодавства. 

3. Зміст і форми екологічної культури юриста. 

4.   Характеристика та зміст економічної культури юриста. 

Реферати: 

1. Головні ознаки економічної правової культури юриста. 

2. Основні функції економічної культури юриста. 

3.     Роль юриста у  формуванні екологічної культури громадян. 

Ключові слова:   економічна культура; екологічна культура юриста 

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: 

• 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: 
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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 аудіолекції за цією темою за наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=iseJwChXJW0 -  Екологічна культура та 

свідомість 

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): 

Професійна  діяльність в сфері екологічних відносин  

Роль юриста у формуванні екологічної культури громадян 

Діючі  інструменти екологічної політики, якими повинен 

володіти юрист 

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 

екологічна культура юриста— система екологічних знань, умінь і навичок, що 

дозволяють реалізувати екологічні права й обов'язки, виступати охоронцем 

природного навколишнього середовища. 

Структура екологічної культури юриста: 

 оволодіння екологічними знаннями (наприклад знаннями про те, що 

екологічна діяльність виражається через функції: природозбереження; 

природовідновлення; природовдосконалювання; захист людини від згубного 

mailto:Shiuanoksana2020@gmail.com
mailto:oly.moshenetch@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iseJwChXJW0
https://www.youtube.com/watch?v=ttcOB4rTQMY
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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впливу природи); широка інформованість про стан навколишнього природного 

середовища і її впливу на здоров'я населення; 

 усвідомлення цінності і необхідності екологічних знань; переконаність у 

необхідності оздоровлення навколишнього природного середовища, попередження 

і зменшення наслідків, шкідливих для людини і навколишнього середовища; 

 уміння використовувати екологічні знання в професійно-правовій 

діяльності; участь у системі конкретних екологічних відносин, у діяльності по 

екологічній безпеці і здатність передбачати наслідки своєї участі в ній. 

Щодо другого питання, то студенти мають звернути увагу, що екологічна 

культура юриста включає знання про те, що рівень безпечного навколишнього 

середовища (чиста, сприятлива, нешкідлива) у випадку спору про нього 

встановлюється проведенням екологічної експертизи. При цьому юрист має право 

(обов'язок — у випадку діяльності в цій сфері) брати участь у проведенні 

суспільної екологічної експертизи, розробці і здійсненні заходів щодо  

природоохоронного і природоресурсного законодавства. Основними стали закони 

про охорону навколишнього природного середовища, охорону атмосферного 

повітря, охорону і використання тваринного світу, Земельний, Лісовий і Водний 

кодекси, Кодекс про надра й інші акти, що забезпечують природокористування і 

гласність використання природних ресурсів. Наступний етап у розвитку 

екологічного законодавства — його кодифікація з урахуванням відповідних 

конституційних положень. 

Юрист бере участь у  вирішенні  проблем природоохоронного і природо 

ресурсного законодавства, охорони   навколишнього природного середовища, 

раціонального використання природних ресурсів, в обговоренні законопроектів, 

матеріалів по розміщенню, будівництву і реконструкції об'єктів, що можуть 

негативно впливати на стан навколишнього природного середовища. Йому слід 

суворо виконувати самому і роз'яснювати громадянам і посадовим особам, що 

накладення штрафу в адміністративному порядку настає за невиконання 

екологічних обов'язків, вимог, що містяться у висновках екологічної експертизи, а 

також за надання свідомо неправильних і необґрунтованих експертних висновків. 

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 
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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. 

При опрацюванні питання №3 студентам рекомендовано пригадати, що зміст 

і форми екологічної культури юриста. Структурними елементами екологічної 

культури юриста є сукупність знань в цій галузі, яка в свою чергу складається з  

принципів, норм, правил поведінки,гуманістичних внутрішніх цінностей, 

орієнтирів самореалізації, моральної оцінки поведінки у відношеннях людина-

довкілля, поведінки та діяльності в конкретному природному середовищі, яка 

включає програму забезпечення екологічної безпеки та благополуччя. 

Процеси діяльності людини пов’язані з руйнацією довкілля шикують швидше 

ніж вдосконалення нормативної бази щодо його відновлення. 

Юрист повинен стати активною частиною у вдосконаленні культури: вивчати 

норми міжнародного права, судову практику, громадську думку і приймати участь 

в процесі розробки нормативних актів різного рівні. 

Залучення громадських організацій та населення до процесу екологізації в 

усіх сферах життя є метою формування висококультурного громадянського 

суспільства, основою формування екологічного мислення, що в свою чергу 

потребує діяльності всіх соціальних інститутів і наявність відкритої і зрозумілої 

екологічної інформації для людей різного розвитку. 

Сьогодні екологічна культура є засобом реалізації сутнісних сил людини в 

умовах конкретного природного середовища. Впорядковуючи власний світ, світ 

людського буття, людина виступає регулятивом, організуючим чинником і для 

природного світу. Екологічна культура – суть глибоко телеологічне явище, 

оскільки в процесі діяльності задається певний напрямок розвитку довкільних 

процесів та станів об’єктів оточення, а також поведінки самої людини. В процесі 

своєї діяльності людини і прямо і опосередковано впливає на певні об’єкти світу, 

використовує ресурси які не завжди можуть відновлюватись та таким чином може 

навіть впливати на хід еволюції та на всю зону біологічного життя планети. 

Зміст екологічної культури юриста: 

1) Екологічна свідомість включає екологічні ідеї, екологічні цінності, 

екологічні установки; 

2) Екологічні відносини включають: екологічна взаємодія, екологічний 

конфлікт і ін.; 

3) Екологічна поведінка включає:  екологічний учинок, екологічні наслідки, 

екологічну практику й ін. 

 

При викладенні четвертого питання студенти повинні зосередити увагу на 

тому, що економічна культура юриста — система економічних знань, умінь і 
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навичок, що дозволяють реалізовувати економічні права й економічно 

обґрунтовано виконувати професійні обов'язки. 

Формування економічної культури юриста продиктовано економічною 

політикою держави, спрямованою на мобілізацію зусиль усіх професіоналів для 

піднесення української економіки і підтримки вітчизняного товаровиробника. У 

сучасних умовах, коли всім шарам суспільства необхідний визначений рівень 

економічних знань, щоб зрозуміти економічний світ, у якому вони живуть, від 

юриста-професіонала (адвоката, судді, нотаріуса, юрисконсульта, працівника по-

ліції в системі економічної безпеки, працівника податкової міліції, державного 

виконавця й ін.) потрібні більш глибокі знання в сфері економічних відносин. 

Юрист повинен уміти розібратися в питаннях економіки при вирішенні справ, тісно 

з нею зв'язаних, займати активну соціальну позицію. 

Внесок юриста-професіонала в реалізацію економічної 

політики держави полягає в тому, щоб: 1) приймати правові рішення в області 

економіки на професійному рівні; 2) запобігати правопорушенням в економічній 

сфері. 

 

 Викладач                 О.М.Шиян. 


