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Г. П. Ковальова

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
ПРАВОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Сучасне українське суспільство перебуває в процесі активного пошуку 
і розроблення загальної парадигми власного правового, політичного, соціо-
культурного та економічного розвитку. Поступальний та динамічний розвиток 
українського соціуму вимагає постановлення нових завдань, стратегічно 
важливих для державного, правового і культурного будівництва. Одним із 
таких завдань суспільного розвитку все частіше вважається становлення 
правового суспільства, що передбачає зміни правової культури та правової 
свідомості населення. 

Проблема правової зрілості завжди була важливим аспектом формування 
правової культури, але в епоху суспільних трансформацій вона набуває особ-
ливої значущості. Сьогодні правове виховання виступає найголовнішим 
чинником, від якого залежить успіх перетворень у правовій сфері. Від рівня 
правової зрілості громадян напряму залежить успіх втілення в життя ідеї 
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правового суспільства, що актуалізує проблему правового виховання та необ-
хідність його дослідження як чинника розвитку правового соціуму.

Вивчення правового виховання є важливим і необхідним напрямком 
у різних галузях науки, зокрема, юриспруденції, педагогіці, соціології, полі-
тології, класичних працях з філософії права, що зумовило наявність доволі 
розробленого наукового дискурсу з цієї проблематики. Велика увага приді-
ляється правовому вихованню сучасними українськими дослідниками Р. Сер-
біним, А. Гетьманом, Л. Герасіною, О. Данильяном, Ю. Калиновським. Від-
даючи належне вже існуючим науковим дослідженням з питань правового 
виховання, слід зазначити, що у більшості з них правове виховання і правове 
суспільство розглядалися як окремі феномени, а проблема їх взаємозв’язку 
та взаємовпливу, залежності процесу розбудови правового суспільства від 
стану правового виховання та розвитку правової культури в цілому й дотепер 
залишається малодослідженою.

На думку сучасного дослідника С. Максимова, правове суспільство існує 
одночасно у двох вимірах – інституціональному, тобто політико-юридичному, 
та неінституціональному, чи культурному. Інституціональний вимір право-
вого суспільства передбачає взаємодію інститутів правової держави та гро-
мадянського суспільства на базі суспільного договору, гарантії прав людини 
та верховенства права; неінституційний культурний рівень передусім базу-
ється на принципі автономії розуму. Складовими останнього виступають 
правова людина – суб’єкт права та «витребувач» прав, правова свідомість як 
кінцева ціннісна настанова визнання прав людини та неупереджена думка як 
комунікативна умова існування правового суспільства. 

При всьому різноманітті чинників, від яких залежить і за допомогою яких 
складається правове суспільство, сьогодні, на нашу думку, особливого зна-
чення набуває його культурна складова в єдності її антропологічних, аксіоло-
гічних та комунікативних аспектів. Відповідно надзвичайно важливою умовою 
правового соціуму стають правова культура та правове виховання.

Правове виховання являє собою особливе комплексне багатоаспектне явище, 
котре як органічна частина єдиного процесу виховання особистості має специ-
фічне правове переломлення. Відсутність однакового розуміння правового ви-
ховання в науці ускладнює дослідницький процес у цій галузі, але, узагальнюю-
чи думки вітчизняних учених, під правовим вихованням можна розуміти ціле-
спрямований вплив на свідомість особистості, соціальних груп і всього суспіль-
ства з метою перетворення правових ідей і вимог в особистісні переконання 
і правомірну поведінку громадян, а також формування правової культури. 

Правове виховання діє на світоглядному, емоційному та поведінковому 
рівнях. Це означає, що правові знання не тільки засвоюються механічно, а й 



207

Наукове життя

викликають позитивну емоційну реакцію, стимулюють правову активність. 
За допомогою правового виховання відбувається становлення правових і мо-
ральних цінностей у свідомості людини, розвивається стійке переконання 
у справедливості норм права. Людина розуміє, що необхідно слідувати прин-
ципам законності і гуманізму, а невідповідність цим принципам і нормам 
права невідворотно тягне за собою відповідальність. Таким чином, правове 
виховання формує культуру поведінки людини в суспільстві, усвідомлення 
відповідальності та взаємозв’язку з усіма його членами. 

Від рівня правового виховання залежать рівень правової культури осо-
бистості, швидкість перетворення соціальної та правової норми в реальність 
повсякденної діяльності, перетворення нормативних вимог у звичку. Отже, 
за допомогою правовиховного впливу можна регулювати механізм правової 
соціалізації особистості, тобто процес втілення ідей, уявлень, норм і ціннос-
тей у реальну соціальну практику.

Система правового виховання включає декілька складових, серед яких 
розрізняють інформаційну (інформування про право), ціннісну (формування 
ставлення до права), регулятивну (виховання настанови на правомірну по-
ведінку) та організаційну (організацію діяльності суб’єктів правового вихо-
вання), а отже, передбачає різноманітні форми правового виховання, серед 
яких найпоширеними є правове інформування, правове навчання, правова 
освіта, надання безкоштовної юридичної допомоги, участь у громадському 
обговоренні законопроектів, самовиховання.

Розглядаючи форми правового виховання, слід зазначити, що вони не 
мають передбачати тільки суто утилітарні цілі широкого ознайомлення на-
селення з існуючими і чинними в суспільстві законами та їх вимогами, право-
вою системою, її структурою і сутністю, принципами та ідеями, політичною 
системою суспільства. Абсолютно недостатньо мати тільки певний запас 
правових знань, недостатньо знати тільки норми чинного законодавства, по-
трібно розуміти їх, їхні вимоги, цілі та призначення. Тому найважливішою 
складовою правового виховання повинен стати ціннісний аспект. У процесі 
правового виховання перш за все необхідно формувати ціннісну настанову на 
правомірну поведінку і ціннісне ставлення до правових явищ взагалі, а отже, 
концепція правовиховної роботи з метою становлення правового суспільства 
повинна виходити з сучасної системи моральних і правових цінностей. Таке 
виховання має бути спрямоване на ідею правового суспільства із системою 
цінностей, в центрі якої знаходиться особистість.

Визнаючи правове виховання чинником становлення правового суспіль-
ства, необхідно підкреслити, що правове виховання передбачає складну вза-
ємодію і взаємозалежність правових і моральних цінностей. Моральне ви-
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ховання передує правовому, в той самий час моральні цінності підтримують 
і обґрунтовують правові. Моральні цінності мають авторитет народних звичаїв 
і традицій і тим самим позитивно впливають на результат правового виховання. 
Відповідно специфіка правового виховання як чинника розбудови правового 
суспільства має визначатися особливостями правового устрою та культури того 
чи іншого соціуму. Необхідно, як радив ще І. Ільїн, зробити все, аби «наблизи-
ти право до народу, щоб зміцнити масову правосвідомість, щоб народ розумів, 
знав і цінував свої закони, щоб він добровільно дотримував свої обов’язки та 
заборони і лояльно користувався своїми повноваженнями. Право має стати 
чинником життя, мірою реальної поведінки, силою народної душі». 

Разом з тим у процесі правового виховання необхідно повною мірою 
враховувати тенденції, перспективи та можливі наслідки глобалізаційних 
процесів, а також бути орієнтованим на зовнішню міжнародну взаємодію 
в реалізації правової політики держави. Саме за таких умов правове вихован-
ня максимально сприятиме формуванню правосвідомості, зрілої правової 
особистості та правової культури як необхідних чинників становлення право-
вого суспільства.

А. М. Колеснікова, здобувачка 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ 
ПІДРОСТАЮЧИХ ПОКОЛІНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Місце та роль правової культури в наш час досліджуються багатьма авто-
рами, що є представниками різних галузей сучасної науки – філософії права, 
загальної теорії права, юридичної психології, прикладної культурології, юри-
дичної деонтології, професійної етики тощо. Серед них передусім слід згада-
ти О. Данильяна, В. Лозового, С. Максимова, О. Дзьобаня, Ю. Калиновсько-
го, В. Бачиніна, О. Бандурку, О. Костенко, С. Мінченко та ін. Тлумачиться 
у сучасній науковій літературі феномен правової культури доволі неоднознач-
но. Причиною того є насамперед сутнісна багатовимірність цього суспільно-
го явища. Коли йдеться про правову культуру, різні автори зосереджують свою 
увагу на її окремих питаннях: чи то на стані правопорядку в суспільстві, чи 
то на специфіці нормативності юридичного закону, чи то на рівні розвитку 
правосвідомості населення, чи на обсязі засвоєння чинного законодавства, 
теоретичних знань та практичного досвіду в сфері права, чи то на суто пси-
хологічному визнанні цінностей права та готовності віддати перевагу право-
вим засобам вирішення міжособових конфліктів перед силовими тощо.


