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Становлення в Україні демократичної правової держави потребує від її громадян оволодіння необхідного 
мінімуму правових знань. Реалії сучасного життя свідчать, що основи правових знань сьогодні не є прерогативою лише 
вузького кола фахівців.  

Успіх правового виховання залежить багато в чому від того, які правові знання та моральні якості учень або 
студент отримає не тільки в процесі вивчення правового курсу, але й у позакласні години. Адже за сучасних умов 
правове виховання відбувається не лише у навчальному закладі, а й поза його межами, коли молода людина приймає 
участь у диспутах, опитуваннях, ділових та рольових іграх, бесідах. Ці форми мають важливе значення тоді, коли вони 
дають учневі цілісне уявлення про людину як про об’єкт і суб’єкт правовідносин, головну діючу особу у світі права, а не 
про право як суму сухих теоретичних абстракцій. Тобто молодь починає активно засвоювати право лише тоді, коли 
воно вводить молоду людину у світ реальних людських відносин, коли кожний починає порівнювати набуті правові 
знання з життям, з відомими йому фактами. 

Більше восьми років на Луганщині реалізується спільна програма  Обласного управління юстиції та Луганської 
обласної бібліотеки для юнацтва “Правознавство: Уроки права – уроки життя” на допомогу формування правової 
культури читачів, активної життєвої позиції, громадської позиції, прищеплення їм поваги до законів України. 
Реалізація цієї програми отримала позитивні відгуки серед управлінь юстицій та бібліотечних закладів міст та районів. 
За їх численними замовленнями головним спеціалістом обласного управління юстиції Сидоренко С.А. було 
розроблено організаційно-дидактичні матеріали, які увійшли до другого випуску методичних рекомендацій “Право 
знати право”. 

До збірки увійшли примірні положення про громадську приймальню по наданню безкоштовної правової 
допомоги, про проведення гри з правових тем “Адвокати і прокурори”, “Допитливі й кмітливі”. Розглянуті теми 
“Обов’язки батьків по вихованню дітей”, “Правова культура в умовах розбудови незалежної України”, “Правове 
виховання. Правовий всеобуч.” 

 
ПРАВОЗНАВСТВО: 

уроки права – уроки життя 
Програма правових знань 

на 2004 – 2005 навчальний рік 
Обгрунтування: 
Надання необхідного мінімуму правових знань для учнівської молоді. Формування у молоді сталої традиції правової 
культури, активної життєвої позиції 
Мета та завдання: 
Формування особистої правосвідомості; 
Підвищення рівня правової культури; 
Профілактика правопорушень; 
Стимулювання процесу самовизначення молоді у соціумі; 
Формування позитивної міжособистісної взаємодії; 
Соціально-правова адаптація молоді. 
Учасники: 
Старшокласники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв; 



Учні ПТУ, технікумів, коледжів; 
Студенти ВУЗів. 
Очікуваний результат: 
Засвоєння молоддю мінімуму правових знань, умінь та навичок. Підвищення рівня їх правової культури. 
Форми та напрямки роботи: 
Уроки права; 
Юридичні діалоги; 
Рольові ігри; 
Круглі столи; 
Дебати 
 

Т Е М А Т И Ч Н А   П Р О Г Р А М А 
 

1 рік навчання 
Жовтень – “Право вибору” – урок права, присвячений виборам Президента України. 
Жовтень – “Вибори” – рольова гра. 
Листопад – “Адміністративна відповідальність неповнолітніх” – юридичний діалог 
Грудень – “Кримінальна відповідальність неповнолітніх” - урок права 
Січень – “Я громадянин України” – дебати  
Лютий – “Права та обов‘язки батьків та дітей” – урок права 
Березень – “Вас приймають на роботу” – юридичний діалог 
Квітень – “Правова культура – чи потрібна вона громадянам України” – круглий стіл 
Травень – “Суд та правоохоронні органи в Україні” – юридичний діалог 
 

2 рік навчання 
Жовтень – “Кожен має право голосу” – тренінг, присвячений виборам Президента України. 
Жовтень – “Вибори” – рольова гра. 
Листопад – “Відповідальність за…” – рольова гра з питань адміністративного законодавства 
Грудень – “Як не стати жертвою злочину” – юридичний діалог  
Січень – “Я громадянин України” – дебати  
Лютий – “Попередження насильства в сім‘ї. Захист сімейних прав” – юридичний діалог 
Березень – “Вас приймають на роботу” – рольова гра 
Квітень – “Правова культура – чи потрібна вона громадянам України” – круглий стіл 
Травень – “Суд та правоохоронні органи в Україні” – юридичний діалог 
Затверджений постановою колегії 
 обласного управління юстиції  
№ 12 від “ 21 ” листопада 2003 р. 

 
«ПРАВОВА КУЛЬТУРА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ» 

 
“Ніщо ми так погано не знаємо,  

як те, що має знати кожен – ЗАКОН" 
 

Оноре де Бальзак 
 

Розбудова в Україні соціальної, демократичної, правової держави потребує суттєвого підвищення 
правосвідомості громадян, їх правової культури, законослухняності, подолання явищ правового нігілізму тощо. У 
Засадах державної політики України в галузі прав людини, затверджених постановою Верховної Ради України від 17 
червня 1999 року № 575 – XІV, підвищення рівня правової культури і правосвідомості людини і громадянина, 
формування поваги до закону та визначення механізму захисту їх прав, значення діяльності в цій галузі піднято до 
рівня основних напрямів державної політики. 
 Проблема правової культури (суспільства, особи, держави, окремих категорій громадян), незважаючи на деяку 
активізацію досліджень у цій галузі, залишається недостатньо розробленою у юридичній науці. Досі немає чіткості у 
понятійній характеристиці правової культури особи і суспільства, в її структурі, щодо співвідношення різних 
елементів, а також пов’язаній з нею категорії – правосвідомості людини і громадянина. Подальшого дослідження 
потребує також визначення місця правової культури у системі соціокультури, пошук шляхів і засобів її формування. 
 До часів незалежності України у визначенні поняття правової культури увага акцентувалась на суб’єктивно-
психологічних характеристиках: знання особою законодавства, усвідомлення змісту і спрямованості законів та 
підзаконних актів, формування поваги до них, почуття законності та справедливості. Це неповною мірою 
узгоджувалось із світовою теорією культури – фундаментом правової культури як суспільства, так і кожної людини 
зокрема. 
 У 80-90-х роках з’явився ряд цікавих праць правового, філософського, соціологічного характеру, у яких 
розглядався надто широкий спектр проблем правової культури суспільства, особи. Це дало змогу аналізувати правову 
культуру комплексно у більш широкому плані. Основу цього аналізу складає таке розуміння правової культури, 
відповідно з яким право інтерпретується як важлива соціально-культурна цінність, невід’ємний елемент правової 
культури суспільства, що інтерналізується особою.  



 Жодне суспільство не може існувати без взаємодії своїх громадян одне з одним, з соціальними осередками, з 
самим суспільством. У процесі взаємодії перебувають зіткнення інтересів, мотивів, волі учасників соціального 
спілкування. На певному етапі суспільно-історичного розвитку на перший план виступає право як один із ефективних 
засобів координації взаємодії, регулювання діяльності державних органів, громадських організацій, представників 
різних прошарків суспільства. Правова форма регулювання, правова культура, норми і цінності права – це елементи 
соціо-нормативної культури суспільства. 
 У 70-х роках підхід до визначення правової культури був двобічним: з позиції ідейно-правового стану 
суспільства на певному етапі його розвитку і з точки зору з’ясування сукупності таких компонентів, як знання права, 
вміння застосовувати закон та повага до нього. Внаслідок такого дуалізму зовнішня форма існування правової культури 
і внутрішній зміст психології людини, її правова позиція ніби-то не взаємодіяли, а існували незалежно одна від одної. 
Це, звичайно, суперечить реальній сутності: саме через засвоєння предметних форм у юриспруденції (і правових норм, 
і нормативних актів, і громадської правосвідомості) відбувається розвиток індивідуальної форми правової культури 
людини, збагачуються її правові знання, набуваються звички керуватися законом, поважати право. Отже, поширені у 
70-80-х роках в юридичній літературі визначення правової культури, хоч і були правильними за своєю суттю, все ж не 
задовольняли потреби теорії і практики правового регулювання, а тим більше – демократичного суспільства, оскільки 
вони недостатньо адекватно характеризували досліджуване явище. 
 Пізніше в юридичній літературі з’явився новий аспект у розумінні правової культури, який можна назвати 
функціональним. У ньому зовнішні форми її прояву взаємодіють з внутрішніми (органічними) якостями суб”єктів 
права. 
 З таким підходом можна погодитись, оскільки право здійснює безпосереднє регулювання відносин людей не 
тільки (і не стільки) завдяки його ідеологічній функції, а й через категорії прав, свобод та обов”язків. Останні являють 
собою зафіксовані у нормах права людини взірці поведінки, у відповідності з якими людина зіставляє свої дії або 
вчинки та оцінює їх. Це дає змогу визначити правову культуру суспільства як суцільне явище, що складається з трьох 
елементів: 

Ø права, правовідносин, прав та обов”язків як змісту правовідносин; 
Ø правосвідомості, завдяки якій правова культура “потрапляє” до свідомості людини або соціальної 

групи; 
Ø законності, правопорядку. 
Елементом, який безпосередньо впливає на правову культуру окремої людини, і в той же час є одним із 

важливих критеріїв правової культури є правосвідомість. Сам термін “правосвідомість” свідчить про зв’язок права зі 
свідомістю. Це дійсно так. Правосвідомість – система знань, уявлень, поглядів і почуттів стосовно чинних або бажаних 
правових норм, а також діяльності, пов’язаної з правом. Тобто правосвідомість – це право у тому вигляді, як воно 
відбивається у свідомості людини, це специфічна форма суспільної свідомості, система понять, переконань, поглядів, 
уявлень, почуттів та дій з приводу чинного або бажаного права. 

Ще у вересні 1978 р. у Відні відбувся Міжнародний конгрес ЮНЕСКО з питань прав людини, який пропонував 
всебічно використовувати різноманітні форми навчання для того, щоб громадяни отримували необхідні знання про 
свої права і обов”язки, особливо в галузі праці й економіки, соціальних і політичних відносин. 

Правові знання – це система певного обсягу знань людини про право і правові явища, відомостей про 
конкретні правові норми, їх розуміння, усвідомлення сутності правових принципів, їх вимог, цілей, призначення. 
Набуваються вони за допомогою власних зусиль, правового навчання і освіти, соціального та правового досвіду. 
Значення правових знань знайшло відображення в міжнародних документах. Зокрема, в Резолюції VI Конгресу ООН 
по запобіганню злочинності і поводженню з правопорушниками (1980 р.) зазначається, що правові знання сприяють 
вихованню свідомої життєвої позиції, заснованої на принципах права, справедливості й моралі, підвищенню загального 
рівня стану законності і правопорядку, а також посиленню ролі кожного громадянина у вирішенні важливих проблем 
життя суспільства. 

Згадані міжнародно-правові принципи знайшли юридичне закріплення у ст. 57 Конституції України, якою 
кожному гарантовано право знати свої права і обов”язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов”язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. 

За своєю структурою правова культура – складне і різноманітне явище, її можна представити у вигляді 
піраміди, основа якої спрямована догори. На верхньому щаблі знаходиться загальна (духовна) культура. Це фундамент 
всіх її видів і різновидів.  

Культура – загальний спосіб існування людини, його діяльності і об’єктивований результат цієї діяльності. 
Продуктами культури є уявлення про добро та зло, звичаї, знаряддя праці, засоби комунікації тощо. Культура – 
соціально нормативна, а її норми – історично первинні і є основою всіх інших нормативних систем: релігії, 
моральності, естетики, права. Право, як і мораль, і релігія, є інститутом культури, визначається її змістом. Усі юридичні 
норми є нормами культури, однак не всі норми культури стають юридичними нормами. Суспільство здійснює відбір 
культурних норм з настановою включити їх у право. До числа відібраних потрапляють ті культурні норми, що мають 
найбільшу вагу для всього суспільства, для виконання загальносоціальних завдань держави. Не можуть стати правом ті 
правила поведінки, що стали нормою культури. Право – частка соціальної культури, яка визначає один з її видів – 
правову культуру. 

Правова культура тісно пов’язана із загальною культурою народу, базується на її началах, служить 
відображенням рівня її розвитку. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших 
видів культури – політичної, моральної, естетичної. Це комплексний процес. Їх об’єднує спільність завдання – 
утворення морально-правового клімату у суспільстві, який гарантував би особі реальну свободу поведінки у поєднанні 
з відповідальністю перед суспільством, забезпечував би її права, соціальну захищеність, повагу її гідності, тобто 
поставив би людину у центр економічних, соціальних, політичних, культурних процесів. 



Тісна взаємодія та взаємозв’язок виявляються між правовою і моральною культурою. Оцінка правових явищ, 
що здійснюється правосвідомістю, є не тільки правовою, але й моральною їх оцінкою, визначенням їх відповідності 
моралі суспільства. Тому будь-які порушення законності, ігнорування законних прав і інтересів особи, недотримання 
вимог справедливості під час вирішення питань про юридичну відповідальність завжди розглядаються як аморальні 
явища. У свою чергу, правова культура має зворотний вплив на моральну культуру. Вона слугує необхідною умовою 
формування високих моральних якостей громадянина. Знання та розуміння сутності та соціального призначення 
правових явищ – права, правосуддя, законності, правової відповідальності, стійка впевненість в необхідності точного 
дотримання норм права сприяє укріпленню у свідомості людини основних принципів і категорій моралі. 

Правова культура є складовою частиною і важливим началом демократії. 
 
Складовою загальної культури є світова правова культура, основними чинниками якої є: 
Ø класична юриспруденція стародавнього світу, юридична наука, сучасна юриспруденція; 
Ø юридична практика; 
Ø правові традиції. 
На даному етапі розвитку можна вважати, що світова правова культура на правову культуру українського 

суспільства впливає поки що недостатньо (не ті умови, традиції, орієнтації, цінності тощо). 
Складовою світової правової культури є правова культура суспільства, рівень якої визначають стан правової і 

загальної культури нації, законотворчого процесу, якість законодавства, рівень правової захищеності людини і 
громадянина тощо. 

 
Правова культура суспільства – різновид загальної культури, що являє собою систему цінностей, які досягнуті 

людством у галузі права і відносяться до правової реальності даного суспільства. 
Система цінностей – активність суб”єктів права у правовій сфері, добровільність виконання вимог правових 

норм, реальність прав і свобод громадян, ефективність правового регулювання, якісні закони, удосконалена 
законодавча техніка, розвинута правова наука, юридична освіта, ефективна юридична практика, стабільний 
правопорядок. Систему цінностей в галузі права, що знаходяться у реальному функціонуванні в суспільстві, називають 
правовою реальністю, яка у структурному відношенні співпадає з поняттям “правова система”. 

Кожне суспільство виробляє свою модель правової культури. 
Структура правової культури суспільства може бути представлена наступним чином: 
Ø культура правосвідомості – високий рівень правосвідомості, що включає оцінку закону з позиції 

справедливості, прав людини; 
Ø культура правової поведінки – правова активність громадян, що виражається у правомірній поведінці; 
Ø культура юридичної практики – ефективна діяльність законодавчих, судових, правозастосовчих, 

правоохоронних органів. 
Правову культуру суспільства значною мірою визначає правова культура правосуддя, яку складає комплекс 

критеріїв (організаційних, фінансових, матеріальних, кваліфікаційних). 
Показником правового прогресу є високий рівень правової культури. Рівень розвитку правової реальності як 

особливої системної якості і визначає правову культуру, яка в будь-який момент “присутня” в кожній даній точці 
правової реальності, при цьому не співпадає з нею повністю, а існує в ній як складова частина, що здатна виступати у 
вигляді покажчика (характеристики) рівня розвитку цієї реальності. 

 
Кожна професія вимагає специфічних правових якостей людини. Тому до складу правової культури 

суспільства входить професійна правова культура. 
Правова культура професійної групи або професійна правова культура – одна з форм правової культури 

суспільства, властива тій спільноті людей, яка професійно займається юридичною діяльністю, що вимагає спеціальної 
освіти і практичної підготовки. Як правило, це культура робочої групи, члени якої є службовими особами і носіями 
службової правової культури. 

Професійній правовій культурі робочої групи (колективу) і її членам властивий більш високий ступінь знань 
правових явищ у відповідних галузях професійної діяльності та їх розуміння. 

Правова культура юриста виявляється в критичному творчому усвідомленні правових норм, законів, правових 
явищ з точки зору їх гуманістичного, демократичного і морального змісту. 

Професійна культура юриста передбачає: 
1. Знання законодавства та можливостей юридичної науки. 
2. Упевненість в необхідності та соціальній користі законів і підзаконних актів. 
3. Уміння користуватися правовим інструментарієм – законами та іншими правовими актами - у повсякденній 

діяльності, удаватися до використання всіх досягнень юридичної науки і практики при прийнятті та оформленні 
рішень. 

Професіоналізм та справедливість торжествують у юридичній практиці тільки тоді, коли юрист як служник 
закону чесно виконує свій морально-правовий обов’язок, постійно підвищує рівень своєї майстерності, оволодіває 
досягненнями теоретичної і практичної юриспруденції. 

Разом з тим кожна юридична професія має свою специфіку, що обумовлює і особливості правової культури 
різних її представників (суддів, прокурорських працівників, працівників органів внутрішніх справ, юрисконсультів, 
адвокатів та інших). Причому рівень їх професійної культури не буде однаковим. Наприклад, відмінним він буде у 
рядового і начальницького складу, офіцерів різних підрозділів міліції. Тут виявляється загальна закономірність: рівень 
професійної культури працівників міліції, як правило, на стільки вищий, наскільки ближче вони знаходяться до 



діяльності, що здійснюється у сфері права. Правова культура повинна характеризуватися більшою зрілістю і 
професіоналізмом. 

 
Завершальним елементом (компонентом) правової культури суспільства є правова культура особи (людини і 

громадянина). 
Правова культура особи – це обумовлені правовою культурою суспільства ступень та характер прогресивно-

правового розвитку особи, що забезпечують її правомірну діяльність. 
Правова культура особи включає в себе: 
1) знання законодавства (інформованість була і залишається важливим каналом формування юридичної 

зрілості особи); 
2) упевненість в його необхідності і соціальної корисності законів і підзаконних актів; 
3) уміння користуватися правовим інструментарієм – законами та іншими актами – в практичній діяльності. 
Правова культура особи характеризує рівень правової соціалізації члена суспільства, ступінь засвоєння і 

використання ним правових засад державного та соціального життя. Правова культура особи охоплює не тільки знання 
і розуміння права, але й правові судження про нього як про соціальну цінність, і головне – активну роботу, спрямовану 
на його здійснення, на укріплення законності та правопорядку. Іншими словами, правова культура особи – це її 
позитивна правова свідомість у дії. Вона включає перетворення особою своїх здібностей і соціальних якостей на основі 
правового досвіду. 

Зміст правової культури особи включає в себе: 
1) правосвідомість та правове мислення. Правове мислення повинно стати елементом культури кожної 

людини; 
2) правомірну поведінку; 
3) результати правомірної поведінки і правового мислення. 
Показником правової культури особи є правова активність особи як вища форма правомірної поведінки, яка 

передбачає: 
1. Наявність високого рівня правосвідомості; готовність до ініціативної правомірної діяльності у правовій сфері 

на основі поважного ставлення до права, впевненості у необхідності і справедливості правових норм, у добровільному 
їх здійсненні, доброму знанні права. 

2. Цілеспрямовану, ініціативну, позитивну соціально корисну діяльність особи, що перевищує звичайні вимоги 
до можливої та належної поведінки, спрямовану на розвиток демократії, укріплення законності та правопорядку. 

Культурний стиль правомірної поведінки характеризується повсякчасним дотриманням правових принципів в 
правомірній поведінці, специфікою вирішення життєвих проблем, що виражається в особливостях вибору варіанту 
правомірної поведінки в межах, що визначені правовими нормами. 

Є такий феномен правової культури як презумпція знання закону, що означає припущення (умовність) про 
знання особою закону, що прийняте з метою нормального функціонування всієї правової системи і яке виступає у ролі 
обов’язкової вимоги правової культури. Тому кожний громадянин повинен бути зацікавлений у правовій культурі. 
Наявність юридичних знань у громадян, посадових осіб ще не свідчить про високий рівень правової культури, оскільки 
необхідно не тільки знати право, але й проявляти правову активність. 

 
Між різними формами і видами правової культури існує прямий і опосередкований взаємозв’язок, внутрішня і 

зовнішня взаємодія. 
Названі види і форми правової культури – складові елементи загальної (світової) культури, що мають 

безпосереднє відношення до правової культури конкретного суспільства і її структурним компонентам. Що ж до 
характеристики структури правової культури суспільства, то у науковій літературі з цього приводу висловлені різні 
думки. Так, деякі автори в її структуру включають центральні (основоположні, спрямовуючі, ведучі) елементи і 
елементи другорядні. Інші автори основними компонентами правової культури суспільства вважають: право; 
правовідносини; державні органи та державні організації, що забезпечують виконання права; правосвідомість і правову 
поведінку, тобто систему практичної діяльності людей, спрямовану на виконання і застосування права. А деякі автори 
вважають, що до згаданих елементів правової культури слід додати критерії політичної оцінки права і правової 
поведінки. 

Інший підхід до структури правової культури суспільства висловлено С.Алексєєвим та А.Семітко. Зокрема, 
С.Алексєєв виділяє чотири елементи, до яких відносить рівні правосвідомості, законності, досконалості законодавства, 
юридичної практики. А.Семітко також акцентує увагу на рівні розвитку законодавства, характері правової практики, 
правосвідомості. На його думку, структурними елементами правової культури є компоненти правової системи (правові 
тексти, діяльність, свідомість та розвиток суб”єктів), взяті у рівневому стані їх розвитку. До правової культури 
суспільства вони відносять не просто правові явища, а рівні їх досконалості, а, отже, і соціальної цінності. І це дуже 
важливо. Разом з тим, з одного боку, наведена структура є неповною, оскільки за межами правової культури не можна 
залишати норми права та правові відносини, з іншого – ця структура передбачає відокремлення тих її характеристик, 
які не складають самостійних елементів. Недоцільно, мабуть, відносити якість (досконалість) самих лише текстів 
законів до самостійного елемента правової культури. Важливо враховувати і якість тексту в комплексі з ефективністю 
конкретного закону. 

У юридичній літературі слушно зазначено, що складові елементи правової культури суспільства одночасно є і 
елементами інших правових утворень. Право входить до системи соціальних норм, правовідносини є різновидом 
суспільних відносин, правосвідомість являє собою форму суспільної свідомості, правомірна діяльність у юридичних 
сферах входить до системи соціальної діяльності людини в цілому, правопорядок є частиною громадського порядку 
тощо. 



Окремі компоненти правової культури, як, наприклад, правосвідомість, є складовою декількох різних систем 
(уявлень, переконань, поглядів, почуттів, емоцій тощо). 

Деякі автори дійшли до принципово важливого і науково обгрунтованого висновку, що структуру правової 
культури доцільно аналізувати також з урахуванням її рівня та глибини пізнання правових явищ. У зв’язку з цим 
виділено такі структурно складові рівні правової культури, як: побутовий (буденний), професійний (спеціальний), 
теоретичний. Побутовий рівень правової культури зупиняється на поверхні правових явищ, його узагальнення 
неглибокі. За його допомогою неможливо правильно осмислити і оцінити всі сторони правової практики. Проте 
помилково розглядати його як потенційно дефектну, другорозрядну правову культуру. Специфіка побутової 
(буденної) правової культури така, що вона, не піднімаючись до рівня теоретичних узагальнень, використовується 
людьми у їх повсякденному житті при виконанні юридичних обов”язків і реалізації суб’єктивних прав. 

Професійний рівень правової культури формується у тих осіб, які спеціально зайняті правовою діяльністю, 
наприклад, юристи. 

Усебічне усвідомлення суті і змісту правових явищ під силу лише фахівцям, правова культуру яких має 
теоретичне підгрунтя. Теоретична правова культура являє собою сукупність наукових знань про сутність, характер і 
взаємодію правових явищ у цілому, всього механізму правового регулювання, всього правового життя суспільства і є 
безпосереднім ідеологічним джерелом права. 

 
 
Ухвалений постановою колегії Луганського  
обласного управління юстиції  
№ 18   від “ 28 ”  вересня  2004 р. 

 
“ОБОВ‘ЯЗКИ БАТЬКІВ ПО ВИХОВАННЮ ДІТЕЙ” 

 
«Когда детским губам довелось испить полной мерой горькую чашу Злобы, 
Подозрительности, Отчаяния, всей на свете Любви не хватит, чтобы однажды 
изведанное стерлось бесследно, даже если она ненадолго вернет свет померкшим 
глазам и туда, где было Неверие, заронит зерна Веры». 

Д.Р.Киплинг 
(английский писатель) 

 
 Найважливішим серед батьківських прав та обов‘язків є право батьків на виховання дитини. Водночас 
здійснення цього права є і обов‘язком батьків. Виховання – це тривалий процес впливу на дитину. Він передбачає як 
здійснення батьками цілеспрямованих дій, спрямованих на досягнення певного результату, так і несвідомий вплив на 
дитину, який відбувається постійно у процесі їх спілкування. 
 Зміст права на виховання у законі не визначено. Адже законодавство не може детально регулювати процес 
виховання. У статті 150 Сімейного кодексу України визначається загальне коло обов‘язків батьків щодо дитини. Вони 
мають піклуватися про здоров‘я, фізичний, духовний і моральний розвиток дитини, забезпечувати здобуття нею освіти 
тощо. Питання ж про те, як треба виконувати ці обов‘язки, які форми і методи виховання застосовувати, мають 
вирішувати самі батьки. 
 Виховання – це процес, який передбачає не тільки здійснення батьками певних дій, а й певну реакцію на них з 
боку дитини. Отже, можна сказати, що обов‘язку батьків, пов‘язаному з вихованням дитини, відповідає її право 
одержувати від них належне виховання. 
 Стаття 150 Сімейного кодексу України встановлює основні обов‘язки батьків по вихованню дитини і має 
переважно декларативний характер. Так, її частина 1 визначає загальні напрями виховання дитини у дусі поваги до 
прав та свобод інших людей, любові до своєї сім‘ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Однак у ній не зазначено, 
які методи треба застосовувати при вихованні дитини. А це має велике значення, особливо за сучасних умов. 
 Частина 2 статті 150 СК України перейшла до нього із Кодексу про шлюб та сім‘ю України. Вона визначає 
загальні напрями виховання дитини через призму таких обов‘язків її батьків, як турбота про здоров‘я дитини, її 
фізичний та моральний розвиток. 
 Турбота про здоров‘я дитини покладається не тільки на батьків, а й на державу, яка повинна бути зацікавлена 
у фізично загартованому потомстві. Безумовно, першочергову роль у збереженні здоров‘я дитини відіграє виконання 
батьками їх обов‘язку піклуватися про це. Але й держава має створювати усі умови для забезпечення охорони здоров‘я 
своїх громадян. 
 Обов‘язку батьків піклуватися про духовний розвиток дитини відповідає їх право на вибір за згодою дитини 
релігії, яку вона бажає сповідувати. У разі недосягнення згоди з цього питання і виникненні спору батьки можуть 
звернутися до органу опіки та піклування. Хоча цей орган не може обрати релігію для дитини, проте він може 
запропонувати батькам, які сповідують різні релігії, надати дитині якнайбільше інформації про них, а після 
досягнення такого віку, коли вона стане здатною сформувати власну думку з цього питання, надати їй можливість 
самостійно визначити свою релігійну приналежність. Так само діє цей орган й у тому разі, коли один із батьків 
наполягає на атеїстичному вихованні дитини. 
 Важливим обов‘язком батьків є також забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти. Це їх 
обов‘язок як перед суспільством (у цьому дістає вияв його публічно-правовий характер), так і перед дитиною. Батьки 
зобов‘язані створити дитині умови для здобуття освіти, вони не мають права перешкоджати відвідуванню нею 
освітнього закладу. Цей обов‘язок батьки повинні здійснювати відповідно до Закону України “Про освіту”. 



 У житті можливі ситуації, коли з певних причин батьки передають своїх дітей на виховання іншим особам 
(бабі, діду, іншим родичам тощо). Однак це не є підставою для позбавлення їх батьківських обов‘язків. Вони у будь-
якому разі зобов‘язані піклуватися про своїх дітей і виконувати ці обов‘язки. 
 Останнім часом частіше трапляються випадки експлуатації дітей батьками. У неблагополучних сім‘ях має 
місце примушування батьками своїх дітей до жебрацтва, здирства тощо. Частина 6 статті 150 СК України вперше на 
законодавчому рівні встановлює заборону будь-яких видів експлуатації батьками своїх дітей. 
 Частина 7 зазначеної статті Кодексу закріплює також і заборону застосування батьками до своїх дітей фізичних 
покарань, а також інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. Це формулювання з погляду 
юридичної техніки уявляється не досить точним. Річ у тім, що покарання за своєю природою, незалежно від його виду, 
принижує гідність людини. Тому важко уявити, якими способами можна карати дитину, не принижуючи її гідність. 
Оскільки покарання є частиною виховного процесу, не можна повністю обмежувати можливості батьків карати свою 
дитину. Уявляється, що треба вести мову про неприпустимість застосування насильства у сім‘ї, що відповідатиме 
чинному законодавству, а не про заборону застосування до дитини покарань. 
 Оскільки, як вже зазначалося, стаття 150 СК України має декларативний характер, вона не встановлює 
конкретних меж чи моделей стосунків батьків із дітьми. В кожній родині є свої традиції та методи виховання. Але 
життя не стоїть на одному місці, та й досвідченими батьками ми не народжуємося, а стаємо. Спираючись на правове 
підгрунтя, психологи та педагоги надають свої поради батькам по вихованню дітей, але все ж таки вони грунтуються 
перш за все на моральних засадах суспільства та правовому закріпленні обов‘язку батьків по вихованню дітей. 
 Практично всі висновки, до яких дійшли видатні педагоги та психологи, нам відомі. Але в цьому методичному 
посібнику ми вирішили об‘єднати ці поради з урахуванням норм нового Сімейного кодексу України з метою надати 
допомогу у виконанні свого обов‘язку по вихованню дітей. 
  
1. Не чекайте, що ваша дитина буде такою, як ви, або такою, як ви бажаєте. Ніколи не жалійте дитину через те, що 
вона не така, як всі. Не порівнюйте свою дитину з сусідською. Порівнюйте, якою вона була вчора і якою є сьогодні. 
Допоможіть їй стати не вами, не кимось, а собою. 
 
2. Даруйте дитині свою любов та увагу, однак не забувайте про інших членів родини, котрі її теж потребують. 
 
3. Не навчайте дитину того, в чому Ви самі необізнані. 
 
4. Не вимагайте від дитини плати за все, що ви для неї зробили. Ви дали їй життя, як вона може віддячити вам? Вона 
дасть життя наступній, та – третій, і це незворотній закон вдячності. 
 
5. Не ставтеся до дитини зневажливо. Не принижуйте її. Дитина повинна бути впевнена у своїх силах. 
 
6. Довіряйте дитині. Залишайте за нею право на власні помилки, тоді дитина навчиться їх самостійно виправляти. 
Дайте дитині можливість самостійно приймати рішення. 
 
7. Не відгороджуйте дитину від обов‘язків і проблем. Вирішуйте всі справи разом з нею. 
 
8. Привчайте дітей до самообслуговування і формуйте трудові навички і любов до праці. Не робіть з дитини лише 
споживача, хай вона буде рівноправним членом сім‘ї зі своїми правами та обов‘язками. 
 
9. Не виміщайте на дитині свої образи, аби на старість не їсти гіркий хліб. Бо що посієш, те і зійде. Будьте терплячими. 
Ваша нетерплячість – ознака слабкості, демонстрація вашої невпевненості у своїх силах. 
 
10. Не ставтеся до проблем дитини зверхньо. Життя дане кожному по змозі, і, будьте певні, для неї воно важке не 
менше, ніж для вас, а може, й більше, оскільки вона не має досвіду. 
 
11. Будьте послідовні у своїх вимогах. Пам‘ятайте, твердість лінії у вихованні досягається не покаранням, а стабільністю 
обов‘язкових для виконання правил, спокійним тоном спілкування. 
 
12. Дозволяйте дитині відпочивати від розпоряджень, наказів, зауважень. Нехай вона вчиться розпоряджатися собою. 
 
13. Дозвольте дитині малювати, розфарбовувати, вирізати, наклеювати, ліпити. Відвідуйте театри, організовуйте 
сімейні екскурсії містом. 
 
14. Не бійтеся в чомусь відмовити дитині, якщо вважаєте її вимоги надмірними. Не катуйте себе, якщо не можете 
зробити щось для своєї дитини. Катуйте, якщо можете, але не робите. Пам‘ятайте: для дитини зроблено недостатньо, 
якщо не зроблено все. 
 
15. Не сприймайте дитину як свою власність, не ростіть її для себе. Ваша мета – виростити її для життя серед людей. Не 
обмежуйте дитину у спілкуванні з однолітками. 
 
16. Частіше розмовляйте з дитиною, розвивайте її мову. Цікавтеся справами і проблемами дитини. Пам‘ятайте, що ні 
телевізор, ні радіо не замінять їй вас. Знаходьте радість у спілкуванні з дітьми. 



 
17. Дитина – це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям, не тільки плід плоті й крові. Це та дорогоцінна чаша, яку 
життя дало тобі для зберігання і розвитку в ній творчого вогню. Це розкріпачена любов матері й батька, у яких буде 
зростати не “наша”, “своя” дитина, а душа, що була дана на зберігання. 
 
18. Слідкуйте за своєю зовнішністю. Дитина повинна пишатися вами. 
 
19. Надайте перевагу повноцінному харчуванню дитини, а не розкішному одягу. 
 
20. Ніколи не кажіть, що ніколи виховувати свою дитину, це означає, що вам ніколи її любити. 
 
21. Умійте любити чужу дитину. Ніколи не робіть чужій дитині того, щоб не хотіли б, аби зробили вашій. 
 
 Любіть свою дитину будь-якою – неталановитою, невдахою, дорослою. Не дивлячись ні на що, зберігайте 
позитивне уявлення про свою дитину. Спілкуючись з нею, радійте, тому що дитина -  це свято, яке поки що з 
вами. 
 
 Коли ми спілкуємося з дитиною, розмовляємо з нею, частіш за все ми не звертаємо уваги на свої слова, на тон, яким вони 
говоряться. Але є слова та вирази, які начебто і необразливі, однак при частому повторюванні здатні дратувати дитину не 
менше, ніж явна грубість чи крик, навіть якщо їх говорять спокійним тоном… А є й інші слова, які люди звичайно соромляться 
говорити, хоча вони здатні згладжувати образи та промахи, покращувати настрій. 
 
 Десять “заборонених” звертань до дитини: 
Ø “скільки разів тобі повторювати”;  
Ø “я сказала – роби”;  
Ø “ти що, не розумієш?”;   
Ø “у всіх діти як діти, а ти”;  
Ø “за що мені таке покарання”;  
Ø “не лізь, якщо не можеш зробити”;  
Ø “і у кого ти такий удався”;  
Ø “невже тобі важко запам‘ятати”; 
Ø “я тисячу разів тобі говорила”;  
Ø “у моєї подруги дитина просто ангел”. 
 
 Десять “потрібних” звертань до дитини: 
Ø “давай вирішимо разом”;  
Ø “як ти гадаєш”;  
Ø “мій любий”;  
Ø “це ти добре придумав”;  
Ø “таке тільки ти міг вигадати”;  
Ø “я знаю, що ти в мене найрозумніший”;  
Ø “добре, що ти у мене є”;  
Ø “впевнена, що ти зможеш”;  
Ø “я завжди знала, що моя дитина найкраща”;  
Ø “мій малюк – просто ангел”. 
 
 

Англійський письменник Оскар Уайльд сказав: “Найкращий спосіб зробити дітей гарними – зробити їх щасливими”. 
 
Затверджений постановою колегії 
 обласного управління юстиції  
№ 12 від “ 21 ” листопада 2003 р. 
 

«ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ» 
 
“Свобода полягає в тому,  
щоб залежати від законів" 

 
Вольтер 

 
 Нині в Україні пишаються тим, що перша у світі Конституція була створена в 1710 році гетьманом Пилипом 
Орликом. Але мало хто замислюється: на якому ж правовому грунті міг з’явитися цей визначний юридичний 
документ? 
 Науковці, що досліджують суспільне життя у Козацькій республіці, підкреслюють: запорізькі козаки були 
глибоко віруючими людьми, дотримувалися християнської віри. При всіх церквах діяли школи. Саме тут пізнавалися 
такі мудрі заповіді, як “не вбий”, “не вкради”, “полюби ближнього”. 



 На землях “Вільностей Війська Запорізького” діяло звичаєве право, у формуванні якого брали участь самі 
козаки. За їх активною участю здійснювалося судочинство і регулювалися інші справи цивільного та військового життя. 
Разом з тим формувалася мережа шкіл. Є відомості про те, що до програм шкільних занять, крім військової справи, 
включалися історичні, географічні, літературні, юридичні праці. Серед останніх були також матеріали, у яких 
розкривалися обов’язки перед державою гетьмана, старшини, всього козацького війська. 
 Козацька республіка укладала багато міжнародних договорів та угод. Їх зміст обов’язково доводився до відома 
всієї козацької громади. У часи гетьмана Богдана Хмельницького не тільки доросле населення, але й учні шкіл вивчали 
статті Переяславської угоди, інші історико-правові та діючі норми. Тоді ж почали створюватися рукописні збірники 
правових актів і праць. В Одеській науковій бібліотеці зберігається унікальний “свідок” козацької доби, названий 
деякими авторами “Козацька читанка”. Він є по суті юридичним збірником, з якого громадяни дізнавалися про 
державні події, права та обов’язки. 
 Цей досвід був, без сумніву, відомий уряду Росії. Н.Чижов писав: “Після слабких спроб Петра І ввести у 
шкільну програму вивчення законів, Катерина ІІ чітко усвідомила необхідність поширення у суспільстві юридичних 
відомостей” (журнал Міннарпроса, 1906, жовтень, с. 59). Справді, 8 квітня 1768 р. імператриця підписала “Наказ 
комиссии о составлении проекта нового уложения”, де дала чіткі вказівки про обов’язкове правове навчання громадян. 
У Наказі (ст. 158) закріплено: «Законы должны быть писаны простым языком; и уложение, все законы в себе 
содержащее, должно быть книгою весьма употребительною, и которую бы за малую цену достать можно было бы на 
подобие букваря… Преступления не столь часты будут, чем большее число уложение читать и разуметь станут. Для 
того предписать надлежит, чтобы во всех школах учили детей грамоте попеременно из книг церковных и из тех книг, 
кои законодательство содержат» (Наказ императрицы Екатерины ІІ, данный комиссии о сочинении проекта нового 
уложения. Под ред. Н.Д.Чечулина, с-Петербург, 1907, с.41-42). 
 Реалізація настанов цариці здійснювалася під її особистим наглядом, а пізніше – під наглядом її спадкоємців. 
Наприклад, згідно з планом виховного училища з дітей купечеських для комерції, який було “височайше” затверджено 
6 грудня 1772 року, серед предметів для вивчення є право та економіка. У народних училищах обов’язковим вважалось 
навчання “должностям человека и гражданина”. Було видано відповідний підручник – збірник настанов щодо знань 
моральних, політико-юридичних та інших. 
 На цей історичний період припадає розвиток навчальних закладів на Україні, де вивчалось право. Наприклад, 
в 1803 році у гімназії, що знаходилась в Одесі, вивчалось комерційне та морське право, а також “должности человека и 
гражданина”. В 1805 році відкрито Волинську гімназію з десятирічним курсом навчання. Її вихованці вивчали правила 
моралі, римське, міжнародне право та законодавство. 
 У Російській імперії приділялася значна увага правовій інформованості населення, підвищенню ролі законів та 
їх роз’ясненню, хоча і не настільки, щоб держава мала змогу стати демократичною і правовою. Але характерно, що 
згідно зі зводом законів серед багатьох обов’язків, які покладалися на поліцейські управи, найголовнішим було 
обнародування законодавчих актів, указів та розпоряджень уряду. 
 Були у правової освіти і скрутні часи. З початку другої половини ХІХ ст. почало набирати сили явище, яке 
сьогодні ми називаємо “правовим нігілізмом”. З навчальних курсів стало витіснятися правознавство. Однак, зовсім 
ліквідувати правове навчання не вдалося. У військових навчальних закладах воно продовжувало розвиватися. 
Підготовка кадрів для промисловості, яка набуває все більшого розвитку, також змушувала надавати час на вивчення 
“узаконения”. 
 У багатьох середніх навчальних закладах в 1905-1906 р.р. поновлено викладання законодавства. Про стан його 
вивчення у деяких навчальних закладах України можна дізнатися з доповідної записки професорів М.Ясинського та 
І.Демченка1. Ці вчені детально знайомилися зі станом викладання правового предмета в державних і приватних 
навчальних закладах Києва. Вони відзначали, що в окремих навчальних закладах, зокрема, 1-й, 3-й та 5-й гімназіях 
“справу поставлено навіть та вельми непогано”. Але на початку, як завжди, було чимало проблем. Перша – кадрова. Де 
взяти викладачів? Ця проблема вирішувалася декількома шляхами. Зокрема, до викладацької роботи запрошувалися 
студенти старших курсів юридичних факультетів. Чимало кваліфікованих викладачів законознавства працювали за 
сумісництвом у двох-трьох навчальних закладах. Наприклад, в зазначені роки у Київській гімназії та реальному 
училищі Вальнера (приватних), а також реальному училищі Святої Катерини цей предмет викладав один фахівець-
юрист. Одночасно здійснювалася інтенсивна підготовка педагогів – юристів. Винятково важливого значення надавали 
якості викладання законодавства. 
 Існували, безумовно, й інші проблеми, які перегукуються з нашими сучасними. Правда, вони не були такими 
гострими. Наприклад, упродовж багатьох років програма законодавства залишалася незмінною. Проблема була лише у 
необхідності коригувати програму з урахуванням нових умов життя та розвитку законодавства. Видавалося чимало 
юридичної літератури для населення. Для підвищення якості оволодіння молоддю знаннями про державу і право 
пропонувалося: не перенасичувати виклад матеріалу деталями, більше знайомити із загальними юридичними 
поняттями, з практикою застосування норм права. 
 Досвід минулого – це цінне джерело для справ сучасного і майбутнього. Його необхідно використовувати для 
підвищення рівня правової культури громадян, особливо нашої молоді, яка має будувати правову державу і жити за її 
вимогами. 
 
 Правове виховання – цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової 
культури та активної правомірної поведінки. 

                                                
1 Ясинский М. Отчет о преподавании законоведения в гимназиях и реальных училищах г. Киева 1907-1908 учебный 
год. К., 1909 



 Основна мета правового виховання – надати людині необхідні в житті юридичні знання та навчити її поважати 
та дотримуватися законів та підзаконних актів, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний 
значно зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, знаючи свої права та обов’язки, може грамотно себе 
захищати від незаконних дій з боку юридичних органів, що застосовують право. 
 Правове виховання тісно пов’язане з усіма видами соціального виховання – моральним, політичним, 
естетичним та іншим. Їх можна назвати “субправовими”, тобто “такими, що прилягають до правового”, “пов’язані з 
правовим”, оскільки всі вони включаються в орбіту правового виховання. 
 Основними ознаками (рисами) правового виховання є те, що воно: 
 1) будується на основі системи норм права; 
 2) передбачає впровадження у правосвідомість осіб, що виховуються, складових елементів упорядкованих 
суспільних відносин – дозволів, зобов’язань, заборон. 
 Поєднуючись у процесі функціонування права із заходами державного забезпечення, дозволи, зобов’язання, 
заборони стають первинними засобами правового регулювання, що створюють умови для здійснення правомірної 
поведінки; 
 3) спирається на можливість застосування примусової сили держави шляхом покладення юридичної 
відповідальності на правопорушників; 
 4) охоплює суб”єктів права, не тільки тих, що дотримуються правових норм, а й тих, що схильні до 
правопорушень і що порушили їх; 
 5) здійснюється за допомогою спеціальних правовиховних засобів та способів; 
 6) здійснюється вихователями, що, як правило, мають юридичну освіту або спеціальну юридичну підготовку. 
 Суттю правового виховання є формування правової настанови на  узгодження устремлінь та очікувань особи з 
інтересами та очікуваннями суспільства, тобто процес вироблення стійких правових ідей та принципів у 
правосвідомості осіб, що виховуються, формування правової культури. 
 Зміст правового виховання – процес цілеспрямованого та систематичного впливу на правосвідомість особи 
(групи) за допомогою сукупності (комплексу) правовиховних заходів, визначених способів та засобів, які має 
суспільство. 
 Функції правового виховання: 
 1) передача особам, що виховуються (індивідам, суспільним групам) певної суми правових знань, навичок, 
умінь; 
 2) формування правових ідей, почуттів, переконань у правосвідомості осіб, які виховуються, вироблення 
правової настанови на правомірну поведінку. 
 Правове виховання відбувається в правовому полі, у сферах суспільних відносин, що регулюються правом. 
 Не слід змішувати правове виховання і правове регулювання, хоча вони взаємно пов’язані. Об’єктом правового 
регулювання виступають, головним чином, відносини – вольові акти поведінки особи, а об’єктом правового виховання, 
виховної функції права – її свідомість: думки, почуття, уявлення. Це не значить, що правосвідомість особи не зазнає 
впливу правового регулювання і його механізму. Але цей вплив є другорядним по відношенню до поведінки особи, її 
вчинків.  
 Правове виховання має свою систему, механізм, стадії. 
 Система правового виховання – сукупність основних часток (елементів) правовиховного процесу, що 
забезпечує його певний порядок та організацію. 
 Систему правового виховання складають такі елементи: 
 1) суб”єкти – державні органи, організації, спеціально уповноважені державою особи, які здійснюють 
правовиховну діяльність; 
 2) об’єкти – громадяни або суспільні групи, що виховуються; 
 3) сукупність правовиховних заходів, певних способів та засобів. 
 Суб”єкт правового виховання може мати правовиховну функцію в якості основної (Національна юридична 
академія України, Одеська юридична академія, Київська академія внутрішніх справ, Університет внутрішніх справ, 
юридичні факультети національних та державних університетів та інші) або в якості однієї з багатьох (Ради народних 
депутатів, прокуратура, органи юстиції, МВС та інші). 
 Об’єкт правового виховання (громадяни) в ході правовиховного процесу зазнає впливу двох факторів, від яких 
залежить ефективність правового виховання: 
 1) об’єктивний фактор – позитивні зовнішні умови, які сприяють правовиховній діяльності (демократизація 
суспільства, захист прав особи, досягнення правотворчої діяльності, юридичної практики та інші), або негативні умови, 
які ускладнюють правовиховну діяльність (недосконалість законодавства, невідпрацьованість способів та засобів 
правового виховання та інші); 
 2) суб’єктивний фактор – позитивний внутрішній духовно-правовий стан особи (її правова вихованість, 
настанова на правомірну поведінку) або негативний (правова настанова на неправомірну поведінку, однією з основних 
якої є правовий нігілізм). 
 Сукупність правовиховних заходів може бути представлена у вигляді способів та засобів правового виховання. 
 Способи правового виховання: 

Ø правова освіта (або правовий всеобуч); 
Ø правова пропаганда; 
Ø юридична практика державних органів та інших організацій (наприклад, правовиховна діяльність 

суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, юстиції, адвокатури та інше); 
Ø правомірна поведінки громадян, їх особиста участь у здійсненні (реалізації) та охороні правових норм; 
Ø самовиховання. 



Засоби правового виховання: 
1) нормативно-правові акти, акти застосування норм права; 
2) матеріали, що ознайомлюють та роз’яснюють правові акти у пресі (в кожній газеті повинні бути рубрики 

“Правова освіта”, “Юридичний всеобуч”, “Консультує юрист”, “Запитуйте – відповідаємо”); 
3) правові радіо та телевізійні журнали в обласних (республіканських – АРК), міських і районних центрах, які 

систематично інформують про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, 
виконавчої та судової влади, органів юстиції, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями і таке 
інше; 

4) юридичні газети, метою яких є поширення правових знань; 
5) організаційно-освітні: прес-конференції2, брифінги3, зустрічі4, лекції, бесіди, семінари, вечори запитань та 

відповідей, консультації і таке інше. 
Заслуговує на увагу пропозиція про створення довідкової інформаційно-правової телефонної служби для 

оперативних відповідей на питання індивідів, що орієнтує на необхідність вибору лінії своєї поведінки з точки зору 
відповідності нормам права, закону. 

Механізм правового виховання – порядок передачі правових ідей та настанов, що містяться у громадській 
правосвідомості, у свідомість осіб, що виховуються (особи, суспільної групи). 

Функціональними елементами механізму правового виховання є такі: 
1) громадська правосвідомість; 
2) система норм права; 
3) способи та засоби правового виховання; 
4) правосвідомість тих, що виховуються, яку необхідно збагатити правовими ідеями та настановами, що 

містяться у громадській правосвідомості. 
Стрижневою ниткою, що зв’язує всі ланки (структурні елементи) механізму правового виховання, є правова 

інформація, яка на рівні перших трьох елементів виступає як повідомляюча (дескриптивна), а на рівні четвертого 
елемента – як інформація командна (прескриптивна). 

Згідно статті 22 Закону України “Про інформацію” – “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. Джерелами правової інформації є 
Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і 
принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні 
виступи, інші джерела інформації з правових питань. З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших 
нормативних актів всім громадянам держава забезпечує видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки 
після набрання ними чинності”. 

Громадська правосвідомість та правосвідомість тих, що виховуються, - це внутрішня, духовна частина 
механізму правового виховання, а система норм права, способи та засоби правового виховання – його зовнішня, 
інструментальна частина.  

Механізм правового виховання особи в духовному внутрішньому зрізі (правовиховний процес особи) може 
бути представлений у вигляді таких стадій: 

1) накопичення правових знань, правової інформації; 
2) перетворення накопиченої інформації в правові переконання, навички правомірної поведінки; 
3) готовність діяти, керуючись цими правовими переконаннями, тобто поступати правомірно, у 

відповідності із законом. 
Результатом дії механізму правового виховання є рівень правової вихованості особи, її правова культура. 
Правова вихованість – внутрішній духовно-правовий стан, у якому знаходиться особа в момент прийняття 

рішення про те, як поводитися в тих чи інших обставинах. Це стан правосвідомості особи, рівень її правової культури, 
готовність до правомірної або протиправної поведінки. Рівень правової вихованості – це не тільки знання права та 
розуміння необхідності виконувати правові приписи. Він визначається ступенем сформованості ставлення до права і 
правового закону як до цінностей, що у демократичному суспільстві знаходяться поза конкуренцією. 

 
Правовий всеобуч – єдина загально-державна система вивчення законодавства, яка охоплює всі верстви 

населення, всіх державних службовців. 
Правовий всеобуч та правова освіта - по суті одне й те саме. Правова освіта, як і правове виховання, являє собою 

процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, 
небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку. Правова освіта – необхідний елемент правової 
культури, передумова правової вихованості особи. На всіх рівнях освіти повинно проводитися правове навчання. 

Структура навчання включає освіту: дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійно-технічну, вищу, 
післядипломну, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту. 

Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 затверджена Національна програма правової 
освіти населення, де, зокрема, підкреслюється, що правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів 
виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття 
                                                
2 Прес-конференція – зібрання представників преси, телебачення, радіо, яке офіційно скликається управлінням юстиції 
(можливо спільно з УМВС, прокуратурою, апеляційним та господарським судами, Спілкою юристів та іншими) для 
надання важливої інформації правового характеру, відповідей на запитання. 
3 Брифінг – коротка прес-конференція. 
4 Зустріч – бесіда керівника або спеціаліста з одним чи групою журналістів, як правило, за їх ініціативою. 



громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і 
свобод, а також виконання покладених на них обов'язків. Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на 
меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної 
позиції як члена громадянського суспільства. 

У зв’язку з необхідністю підвищення правової культури депутатського корпусу всіх рівнів, а також державних 
службовців та службовців органів місцевого самоврядування, виникла необхідність в їх професійній правовій 
підготовці. 

Крім того, розвиток ринкових відносин викликає необхідність в правовій освіті керівників, спеціалістів, 
посадових осіб підприємств, установ та організацій всіх форм власності. Правова освіта посадових осіб має на меті не 
тільки оволодіння мінімумом правових знань, але і відношення до їх використання: всі управлінські рішення повинні 
відповідати “букві” та “духу” закону. 

Функції правового всеобучу: 
Ø правова освіта та виховання молоді; 
Ø правова освіта депутатського корпусу всіх рівнів; 
Ø правова освіта працівників органів виконавчої влади на місцях; 
Ø правова освіта працівників органів управління громадських організацій; 
Ø правова освіта посадових осіб комерційних корпорацій – асоціацій, концернів, міжгалузевих, 

регіональних та інших об’єднань;  
Ø правова освіта правопорушників у місцях позбавлення волі та інших; 
Ø методичне забезпечення правового всеобучу (підтримка сукупності сучасних принципів, форм, 

методів і способів правової освіти і інформації, активна участь у їх здійсненні). 
З метою ефективного вирішення завдань правового навчання необхідне об’єднання зусиль державних органів 

та громадських організацій. 
Юридичні установи (органи внутрішніх справ, юстиції, прокуратура, суд, юридична фірма тощо) покликані 

організовувати конкретну участь юристів-практиків та вчених у роз’ясненні населенню актів законодавства, в 
інформуванні громадян про стан охорони правопорядку. 

Одночасно з навчанням громадян конкретним правовим нормам важливо втілити в громадську свідомість 
правові аксіоми, що пройшли випробування часом та перевірені практикою. 

Правові аксіоми повинні включати знання про: 
1) правові стимули – правові спонукачі до законослухняної поведінки, які створюють умови для задоволення 

власних інтересів суб”єкта (наприклад, пільга, право на власність та інші); 
2) правові обмеження – правові стримування протиправної поведінки, які утворюють умови для задоволення 

інтересів контрсуб’єкта, охорони і захисту суспільства (наприклад, обмеження дієздатності дітей; встановлені законом 
виборчі обмеження та інші). 

Завдання юридичної науки – здійснити відбір таких юридичних аксіом, відповідність яким виключала б 
неузгодженість поведінки людини із законом. Завдання юридичної практики – втілити їх у правосвідомість громадян 
ефективною професійною діяльністю юриста-спеціаліста. 

 
Однією з цілей правової освіти є подолання правового нігілізму – антиподу правової культури. 
Правовий нігілізм – деформований стан правосвідомості особи, суспільства, групи, що характеризується 

свідомим ігноруванням вимог закону, цінностей права, зневажливим ставленням до правових принципів та традицій, 
що виключають, однак, злочинний умисел. 

Ігнорування закону із злочинною метою – самостійна форма деформації правосвідомості. Разом з тим 
правовий нігілізм породжує правопорушення, в тому числі кримінальні злочини. 

Серед спеціальних засобів, що сприяють звести до мінімуму правовий нігілізм, слід назвати такі: 
1. Якість законів та інших нормативно-правових актів. Забезпечення належної ролі закону в системі правових 

актів. Наявність стабільності та незмінності у регулюванні суспільних відносин; 
2. Авторитет державної влади та налагодженість механізму її дії. Наявність розвинутої державної структури, 

яка здатна забезпечити виконання права. Удосконалення системи правоохоронних органів та правозастосовчої 
діяльності. Зміцнення законності. Підвищення ролі суду; 

3. Високий рівень правосвідомості, який дозволив би закону працювати. Збереження самобутності правової 
культури. Покращення системи правової інформації, професійного навчання та виховання юристів, інших посадових 
осіб. 

Необхідна систематична робота, спрямована на підвищення професійної культури всіх суб”єктів 
правоохоронної системи, що буде сприяти подоланню недовіри населення до роботи правоохоронних органів. 
Дотримання закону стане вигіднішим, ніж його порушення, коли закріпиться надійність права, що означає, з одного 
боку, захист набутих прав, а з іншого – можливість будь-якого громадянина, який не має юридичної освіти, знати свої 
права. Надійність права передбачає також стабільність правопорядку та можливість передбачити зміст конкретних 
юридичних рішень.  

 
Витяги з нормативно-правових актів  

щодо правової освіти, правового виховання та правової інформації 
 

(зі змінами та доповненнями станом на листопад 2003 року) 
 

Конституція України 



(прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 року) 

 
Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. 
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до 

відома населення у порядку, встановленому законом. 
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома 

населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. 
Закон України “Про інформацію” 

(від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII) 
 

Стаття 22. Правова інформація 
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. 

Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові 
акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, 
повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань. 

З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших нормативних актів всім громадянам держава 
забезпечує видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки після набрання ними чинності. 

 
Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 

(від 9 квітня 1999 року № 586-XIV) 
  

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян 
Місцева державна адміністрація: 
4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення; 

 
Указ Президента України “Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування 

населення” 
(від 17 лютого 2001 року № 101/2001) 

 
З метою удосконалення діяльності органів виконавчої влади щодо задоволення конституційних прав громадян 

на інформацію постановляю: 
1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям систематично проводити за участю керівників органів виконавчої 
влади Дні інформування населення. 

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Державному комітету 
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державному комітету зв'язку та інформатизації 
України, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям запровадити на 
загальнонаціональних та регіональних каналах телебачення і радіомовлення щотижневі "гарячі лінії" з актуальних 
проблем соціально-економічного розвитку держави. 

3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Українському 
національному інформаційному агентству "Укрінформ" вжити заходів щодо поліпшення взаємодії з центральними і 
місцевими органами виконавчої влади у питаннях інформування про їх діяльність. 

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним 
адміністраціям: 

забезпечити оперативне реагування на пропозиції, критичні зауваження населення, матеріали засобів масової 
інформації, в яких порушуються важливі питання державного будівництва; 

постійно надавати засобам масової інформації об'єктивну інформацію з актуальних питань політичного та 
соціально-економічного життя регіонів, регулярно проводити брифінги для журналістів; 

широко залучати до проведення інформаційної роботи, в тому числі на платній основі, товариства "Знання", 
"Просвіта", "Україна", інші громадські об'єднання, викладачів вищих навчальних закладів, відомих учених, діячів 
культури і мистецтва… 

Положення 
про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське 

та Севастопольське міські управління юстиції 
(Затверджено наказом Міністерства юстиції України 

30.08.2000 р. № 36/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

30 серпня 2000 року за № 558/4779) 
 
3. Основними завданнями управління юстиції є: 
…розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;… 
4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань: 
…56) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту 



прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції; 
57) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо 

правової освіти населення; вивчає стан правоосвітньої роботи в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і 
організаціях, бере участь у методичному забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду; 

58) надає методичну допомогу представникам державних органів у реалізації програми правової освіти 
населення; консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і 
методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, 
конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів; 

59) бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, 
бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;… 
 

Закон України “Про нотаріат” 
(від 2 вересня 1993 року № 3425-XII) 

 
Стаття 5. Обов'язки нотаріуса  
Нотаріус зобов'язаний:  
…сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних 

інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб 
юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;  
 

Закон України “Про прокуратуру” 
(від 5 листопада 1991 року № 1789-XII) 

 
Стаття 6. Принципи організації і діяльності прокуратури 
Органи прокуратури України: 
5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її 

зміцнення. 
 

Закон України “Про міліцію” 
(від 20 грудня 1990 року № 565-XII) 

 
Стаття 10. Основні обов'язки міліції 
Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана: 
…6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції 

заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;… 
 

Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх 
та спеціальні установи для неповнолітніх” 

(від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР) 
 

Стаття 4. Уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї та молоді, Республіканський 
комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх 

…Головними завданнями Уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім'ї та молоді, 
Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служб у справах неповнолітніх є: 

розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, 
громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання 
вчиненню ними правопорушень; контроль за виконанням цих заходів; 

координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації 
роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них; 

здійснення контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для 
неповнолітніх, організацією виховної роботи в навчальних закладах і за місцем проживання;… 

…подання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та 
організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної 
допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх… 

Стаття 5. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх 
Кримінальна міліція у справах неповнолітніх є складовою частиною кримінальної міліції органів внутрішніх 

справ і створюється на правах самостійного підрозділу в головних управліннях Міністерства внутрішніх справ України 
в Криму, місті Києві, Київській області, управліннях Міністерства внутрішніх справ міста Севастополя, областей, 
управліннях внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України на транспорті та Міністерстві внутрішніх справ 
України. 

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх зобов'язана: 
…виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, вживати в межах своєї 

компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні неповнолітніх;… 
Стаття 8. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації 



Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації є спеціальними навчально-виховними 
закладами для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання. До цих закладів можуть направлятися особи, 
які вчинили злочин у віці до 18 років або правопорушення до досягнення віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність. 

Основними завданнями загальноосвітніх шкіл і професійних училищ соціальної реабілітації є: 
…забезпечення соціальної реабілітації учнів, їх правового виховання та соціального захисту в умовах 

постійного педагогічного режиму. 
Стаття 11. Притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх 

…Основним завданням притулків для неповнолітніх є створення належних житлово-побутових та психологічних умов 
для забезпечення нормальної життєдіяльності неповнолітніх, тимчасово відчужених від сім'ї, а також надання їм 
можливостей для навчання, праці, змістовного дозвілля. 

Посадові особи притулків для неповнолітніх: 
надають неповнолітнім кваліфіковані та різнобічні (психологічні, педагогічні, медичні, юридичні) 

консультації залежно від конкретних причин соціальної дискомфортності; 
 

Закон України “Про Службу безпеки України” 
(від 25 березня 1992 року № 2229-XII) 

 
Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України 
Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана: 
8) здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;… 

 
Закон України “Про державну податкову службу в Україні” 

(від 4 грудня 1990 року № 509-XII) 
 

Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби 
Завданнями органів державної податкової служби є: 
…роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;… 
Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України 
Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції: 
роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових 

актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;… 
 

Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” 
(від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР) 

  
Стаття 11. Взаємодія бібліотек України з підприємствами, установами та організаціями 
Бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи держави. 
З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як складової частини 

інформаційних ресурсів держави бібліотеки взаємодіють з підприємствами, установами та організаціями, які мають 
бази даних та діяльність яких пов'язана із створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням 
інформації. 

Взаємодія бібліотек з підприємствами, установами та організаціями може здійснюватися в рамках державних і 
регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, а також на основі укладених 
угод.  

 
Типове положення 

про управління у справах сім’ї та молоді обласної, Севастопольської міської державної адміністрації 
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України  
від 24.02.2003 р. № 245) 
 
 3. Основними завданнями управління є: 
 забезпечення на відповідній території реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і 

сім’ї; 
 виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та 

правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, 
економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання 
насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;… 

 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 
 10) організовую та бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, 

спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді; 
 13) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, в тому числі через друковані та 

інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку провадить 
рекламну та видавничу діяльність… 

 5. Управління має право: 
 3) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його 



компетенції. 
6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами 

відповідної місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами. 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні Луганської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення 
від " 08 " квітня 2003 р. 
протокол № 2 

 
ПРИМІРНЕ  ПОЛОЖЕННЯ 

про громадську приймальню по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам 
населення 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Громадська приймальня по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам 

населення (далі – Громадська приймальня) створюється на громадських засадах за ініціативою відповідної 
територіальної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (далі – МКМР) на базі 
міського (районного) управління юстиції або відповідного місцевого органу державної виконавчої влади чи місцевого 
самоврядування. 

1.2. Діяльність Громадської приймальні спрямована на виконання Національної програми правової освіти 
населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001, та регіональних програм правової 
освіти населення і не може суперечити Конституції України, іншим нормативно-правовим актам та повноваженням 
органів і установ, працівники яких беруть участь в роботі Громадської приймальні. 

1.3. Приймальня в своїй роботі керується чинним законодавством України, а також цим Примірним 
положенням. 

1.4. Контроль за роботою Громадської приймальні здійснює заступник голови територіальної МКМР – 
начальник районного (міського) управління юстиції. 

1.5. Примірне положення про громадську приймальню розроблено відповідно до вимог ст.57 Конституції 
України, Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 19.03.1997 року       № 241/97 "Про 
заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення", постанови Кабінету Міністрів України від 
14.04.1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності, в засобах масової інформації". 

 
2. Мета та завдання 

 
2.1. Головною метою роботи громадської приймальні є надання правової допомоги малозабезпеченим верствам 

населення. 
2.2. Основними завданнями, покладеними на громадські приймальні, є: 
- надання безкоштовних консультацій та роз'яснень з правових питань; 
- надання допомоги щодо оформлення заяв, скарг і інших документів правового характеру; 
- надання інформацій про дію нормативно-правових актів, 
- надання інформацій про повноваження органів та установ. 
2.3. До малозабезпечених верств населення, які можуть отримати допомогу в Громадській приймальні, 

відносяться: пенсіонери, інваліди (незалежно від причини та групи інвалідності), багатодітні сім'ї, молодь у віці до 18 
років.  
 

3. Працівники громадської приймальні 
 

3.1. Діяльність Громадської приймальні забезпечується участю працівників органів юстиції, членів МКМР, 
інших зацікавлених осіб (в тому числі членів громадських організацій, політичних партій, інших об'єднань громадян, 
студентів та викладачів навчальних закладів відповідного профілю, юристів-пенсіонерів) – за узгодженістю з 
керівниками органів та установ, в яких вони працюють. 

3.2. Особи, що беруть участь в роботі Громадської приймальні, повинні бути обізнані в повному обсязі з 
питань, що входять до їх компетенції, мати стаж роботи на своїй посаді не менше одного року. 

3.3. Працівники Громадської приймальні зобов'язані: 
3.3.1. здійснювати прийом громадян у Громадській приймальні згідно графіку та надавати необхідну допомогу 

малозабезпеченим верствам населення з питань, що входять до їх компетенції; 
3.3.2. дотримуватися законодавства про звернення громадян; 
3.3.3. дотримуватись етики державного службовця; 
3.3.4. при отриманні конкретних даних про порушення прав та законних інтересів громадян, вимог чинного 

законодавства повідомляти відповідні установи та організації; 
3.3.2. вести журнал реєстрації звернень громадян. 



3.4. Працівники Громадської приймальні мають право: 
3.4.1. відмовити в наданні правової допомоги громадянам, що не підпадають під категорію малозабезпечених; 
3.4.2. вимагати від осіб, що забезпечують чи контролюють роботу Громадської приймальні, створення 

нормальних умов роботи; 
3.4.3. користуватися добіркою законодавства та методичних матеріалів управління юстиції. 

 
4. Здійснення прийому громадян 

 
 4.1. Прийом громадян в Громадській приймальні здійснюється згідно із затвердженим графіком роботи, але не 
рідше одного разу на тиждень. 
 4.2. Прийом громадян може здійснюватися як в робочий, так і в неробочий час (вихідні дні або після 
закінчення основної роботи). 
 4.3. Місцезнаходження та порядок роботи Громадської приймальні в обов'язковому порядку повинен 
висвітлюватися в засобах масової інформації. 
 4.4. Діловодство громадської приймальні здійснюється шляхом ведення журналу реєстрації звернень громадян. 
 4.5. Питання, з якими звертаються громадяни, по змозі розв'язуються під час прийому.  
 

5. Адміністративне керівництво та діловодство 
 

5.1. Адміністративне керівництво роботою Громадської приймальні здійснює голова територіальної МКМР з 
правової освіти населення та його заступник – начальник відповідного управління юстиції. 

5.2. В Громадській приймальні в обов'язковому порядку ведеться облік громадян, яким надано правову 
допомогу. 
 

6. Інші умови 
 

 6.1. Особи, що забезпечують або контролюють роботу Громадської приймальні, систематично надають 
інформацію щодо неї до обласного управління юстиції або до обласної МКМР. 

6.2. Територіальні МКМР з правової освіти населення систематично заслуховують роботу громадської 
приймальні на своїх засіданнях. 

6.3. Працівники, що здійснюють прийом в громадській приймальні, несуть особисту відповідальність за якість 
та повноту наданих роз'яснень, консультацій, відповідей тощо, а також за ведення діловодства та виконання завдань, 
покладених на громадську приймальню. 

 
Додаток № 1 

 
 

ЗРАЗОК ЖУРНАЛУ 
реєстрації звернень громадян до громадської приймальні 

 
№ 
п/
п 

Дата 
прийо
му 

П.І.Б. 
працівника, що 
веде прийом 

П.І.Б. та 
адреса 

громадяни
на 

Суть 
звернення 

Вирішення з 
посиланням на 
нормативно-
правовий акт 

      
 

Затверджено постановою колегії  
обласного управління юстиції 
від “ 29 ” вересня 2003 р. № 10 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення гри з правової тематики 

“Допитливі й кмітливі” 
 

Склад і функціональні обов’язки учасників гри. У навчальній грі бере участь весь клас (група), яка ділиться (за 
списком, бажанням учнів (студентів) чи за вибором викладача) на три команди: “допитливі”, “кмітливі” і “критики”. 

 
Викладач роз’яснює учасникам гри її зміст. По ходу заняття контролює ігровий режим, веде облік результатів у 

процесі гри. По закінченні підбиває підсумки, виставляє оцінки. 
 
“Допитливі” задають запитання чи ставлять задачу за темою заняття або за пройденим матеріалом. 
  
“Кмітливі” відповідають на поставлені запитання або розв”язують задачу. 
 
“Критики” стежать за регламентом, критикують дії і рішення двох перших груп, пропонують розподіл п’яти 

наявних балів між трьома командами. 



 
Інтереси і критерії оцінки діяльності учасників гри. 
У навчальній грі застосовується бальна система оцінки. Максимальна оцінка: два бали - за питання, три – за 

відповідь. “Критики” одержують бали, які вони аргументовано віднімають у двох інших команд. Викладач має право 
“вето” на несправедливе рішення критиків і право присудити додатковий бал за особливо цікаве запитання (задачу) 
або відповідь (розв’язання). 

 
Процес гри складається з чотирьох етапів. 
 
Перший етап. 
Підготовка до гри. Триває тиждень. За кожною темою учні вивчають спеціальну літературу, законодавчий 

матеріал, готують домашнє завдання, запитання, задачі. 
 
Другий етап. 
Початок гри (3-5 хв.) Гра починається перевіркою готовності учасників. Викладач роз’яснює учасникам гри її 

зміст, правила поведінки. Запізнення і порушення гри карається штрафними балами. 
 
Третій етап. 
Триває 30 – 35 хв., починається перевіркою домашнього завдання, за яке кожен учасник може одержати півбала 

або бал. Після цього команда “допитливих” ставить запитання чи пропонує задачу “кмітливим”, а “критики” оцінюють 
дії перших двох команд. 

На зачитування питання відводиться одна хвилина, на відповідь – 3-5, на критику – 2-4 хвилини. Після 
кожного туру команди міняються місцями: “допитливі” стають “кмітливими”, “кмітливі” – “критиками”, “критики” – 
“допитливими”. 

 
Четвертий етап. 
Триває близько 5 хвилин. Викладач підсумовує результати, проставляє бали проти кожного прізвища, аналізує 

дії учасників, вказує на допущені помилки, заслуховує міркування учнів. 
 

Затверджено постановою колегії  
обласного управління юстиції 
від “___”_______ 2003 р. № __ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення гри з правової тематики 
“Адвокати і прокурори” 

 
 Мета гри: навчальні ігри призначаються для глибшого вивчення і засвоєння знань з основ 

правознавства, зокрема, компетенції правоохоронних органів та адвокатів; розвитку мистецтва виступу (ораторського), 
вільного висловлювання своєї думки. 

 Склад і функціональні обов’язки учасників гри: у навчальній грі бере участь весь клас (група). Вона 
розподіляється (за списком, бажанням учнів (студентів) чи вибором викладача (ведучого)) на дві команди, які умовно 
можна назвати “Адвокати” і “Прокурори”. 

 Учасники гри повинні попередньо засвоїти компетенцію та повноваження органів прокуратури, 
адвокатів, вивчити відповідні розділи Кримінально-процесуального кодексу України. 

 Арбітри: (викладач, інший ведучий гри) у стадії підготовки до навчальної гри готують питання, 
роз’яснюють учасникам гри її зміст; по ходу заняття контролюють ігровий режим, ведуть облік результатів у процесі 
гри; по закінченні гри підсумовують бали та виставляють оцінки. 

 Капітани команд: (обираються командами чи призначаються викладачем з найактивніших учнів) 
записують на дошці склад своїх команд, заздалегідь готують по два-три запитання один одному з теми заняття, які 
задаються під час гри, стежать за ігровою дисципліною членів команди. 

 Члени команд: по черзі виходять до столу арбітрів, одержують питання, протягом однієї-двох хвилин 
відповідають на нього. 

 Критерії оцінки діяльності учасників гри: у навчальній грі застосовується бальна система оцінки 
учасників. За кожну вдалу й обгрунтовану відповідь учасник отримує один бал. Набрані учнем під час гри три бали 
дорівнюють оцінці “12”. За порушення ігрового режиму, підказки арбітри наділені правом карати штрафними балами. 

 Вихідними даними, які використовуються учасниками навчальної гри, є роздавальний матеріал, 
дошка, чисті аркуші паперу. 

 Процес навчальної гри складається з чотирьох етапів: 
підготовка до гри; 
початок навчальної гри; 
навчальна гра; 
підбиття підсумків. 
Перший етап. 
Підготовка до гри триває близько двох місяців. Учні проходять матеріал з компетенції правоохоронних органів 

та суду, готуються і відповідають на уроках, передбачених програмою. Капітанів команд попереджають про те, що 



вони зобов’язані підготувати два-три запитання один одному з теми заняття (викладачеві перед початком гри 
подаються підготовлені запитання та відповіді на них із посиланням на джерело). 

На перерві перед початком гри, капітани чи хтось із членів команди пишуть прізвища учасників гри на дошці, 
готують таблички із назвами команд. 

Другий етап. 
Початок ігрового заняття (3-5 хвилин). Ігрове заняття починається у визначений час перевіркою готовності 

учасників, які перед початком гри займають свої місця. 
Арбітр роз’яснює усім учасникам гри її зміст, правила поведінки. За запізнення та інші порушення карає 

штрафними балами. 
Учасники готують аркуші паперу із зазначенням прізвища і назви своєї команди. 
Третій етап. 
Починається з розминки. Арбітр оголошує одне-два запитання чи задачу, на які учасники гри повинні дати 

протягом 3-5 хв. письмову відповідь. 
Учні пишуть відповіді і задають їх арбітрам. Останні оцінюють відповіді і проставляють зароблені студентами 

бали проти прізвища кожного з них на дошці. Викладач по черзі викликає представників команд до столу. Вибравши 
питання (можна за допомогою вовчка), студент зачитує його і протягом 1-2 хв. відповідає на нього. Якщо йому важко це 
зробити, відповідь можуть дати інші студенти (усно чи письмово). По закінченні вказаного терміну вони здають свої 
записи викладачеві. 

За вказівкою викладача, який веде заняття, зароблені членами команди бали проставляються на дошці. Потім 
проводиться конкурс капітанів. Вони по черзі задають один одному запитання і відповідають на них. 

 
Четвертий етап. 
 
Підведення підсумків навчальної гри (5-10 хв.). Арбітри роблять підсумки гри, проставляють бали проти 

кожного прізвища, потім підсумовують їх по кожній команді. Викладач оцінює й аналізує дії учасників, вказує на 
помилки, допущені студентами, заслуховує міркування і виступи учасників. 

На основі одержаних протягом гри балів викладач виставляє оцінки й оголошує їх учням. 
 
Право знати право: Методичні рекомендації бібліотекам області з правового виховання юнацтва. 

Вип.. 2/ С.А  Сидоренко.- Луганськ, 2005.- 44 с. 
 
 
 
 
 
 
Другий випуск складено за замовленням фахівців по роботі з молоддю. До збірки увійшли примірні 

положення про громадську приймальню по наданню безкоштовної правової допомоги, про проведення гри 
з правових тем “Адвокати і прокурори”, “Допитливі й кмітливі”. Розглянуті теми “Обов’язки батьків по 
вихованню дітей”, “Правова культура в умовах розбудови незалежної України”, “Правове виховання. 
Правовий всеобуч.” 
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ПРАВО  ЗНАТИ  ПРАВО 
 

Методичні рекомендації бібліотекам області 
з правового виховання юнацтва 

Випуск 2 
 
 

Луганськ, 2005 
 

Становлення в Україні демократичної правової держави потребує від її громадян оволодіння необхідного 
мінімуму правових знань. Реалії сучасного життя свідчать, що основи правових знань сьогодні не є прерогативою лише 
вузького кола фахівців.  

Успіх правового виховання залежить багато в чому від того, які правові знання та моральні якості учень або 
студент отримає не тільки в процесі вивчення правового курсу, але й у позакласні години. Адже за сучасних умов 
правове виховання відбувається не лише у навчальному закладі, а й поза його межами, коли молода людина приймає 
участь у диспутах, опитуваннях, ділових та рольових іграх, бесідах. Ці форми мають важливе значення тоді, коли вони 
дають учневі цілісне уявлення про людину як про об’єкт і суб’єкт правовідносин, головну діючу особу у світі права, а не 
про право як суму сухих теоретичних абстракцій. Тобто молодь починає активно засвоювати право лише тоді, коли 
воно вводить молоду людину у світ реальних людських відносин, коли кожний починає порівнювати набуті правові 
знання з життям, з відомими йому фактами. 

Більше восьми років на Луганщині реалізується спільна програма  Обласного управління юстиції та Луганської 
обласної бібліотеки для юнацтва “Правознавство: Уроки права – уроки життя” на допомогу формування правової 
культури читачів, активної життєвої позиції, громадської позиції, прищеплення їм поваги до законів України. 
Реалізація цієї програми отримала позитивні відгуки серед управлінь юстицій та бібліотечних закладів міст та районів. 
За їх численними замовленнями головним спеціалістом обласного управління юстиції Сидоренко С.А. було 
розроблено організаційно-дидактичні матеріали, які увійшли до другого випуску методичних рекомендацій “Право 
знати право”. 

До збірки увійшли примірні положення про громадську приймальню по наданню безкоштовної правової 
допомоги, про проведення гри з правових тем “Адвокати і прокурори”, “Допитливі й кмітливі”. Розглянуті теми 
“Обов’язки батьків по вихованню дітей”, “Правова культура в умовах розбудови незалежної України”, “Правове 
виховання. Правовий всеобуч.” 

 
ПРАВОЗНАВСТВО: 

уроки права – уроки життя 
Програма правових знань 

на 2004 – 2005 навчальний рік 
Обгрунтування: 
Надання необхідного мінімуму правових знань для учнівської молоді. Формування у молоді сталої традиції правової 
культури, активної життєвої позиції 
Мета та завдання: 
Формування особистої правосвідомості; 
Підвищення рівня правової культури; 
Профілактика правопорушень; 
Стимулювання процесу самовизначення молоді у соціумі; 
Формування позитивної міжособистісної взаємодії; 
Соціально-правова адаптація молоді. 
Учасники: 
Старшокласники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв; 



Учні ПТУ, технікумів, коледжів; 
Студенти ВУЗів. 
Очікуваний результат: 
Засвоєння молоддю мінімуму правових знань, умінь та навичок. Підвищення рівня їх правової культури. 
Форми та напрямки роботи: 
Уроки права; 
Юридичні діалоги; 
Рольові ігри; 
Круглі столи; 
Дебати 
 

Т Е М А Т И Ч Н А   П Р О Г Р А М А 
 

1 рік навчання 
Жовтень – “Право вибору” – урок права, присвячений виборам Президента України. 
Жовтень – “Вибори” – рольова гра. 
Листопад – “Адміністративна відповідальність неповнолітніх” – юридичний діалог 
Грудень – “Кримінальна відповідальність неповнолітніх” - урок права 
Січень – “Я громадянин України” – дебати  
Лютий – “Права та обов‘язки батьків та дітей” – урок права 
Березень – “Вас приймають на роботу” – юридичний діалог 
Квітень – “Правова культура – чи потрібна вона громадянам України” – круглий стіл 
Травень – “Суд та правоохоронні органи в Україні” – юридичний діалог 
 

2 рік навчання 
Жовтень – “Кожен має право голосу” – тренінг, присвячений виборам Президента України. 
Жовтень – “Вибори” – рольова гра. 
Листопад – “Відповідальність за…” – рольова гра з питань адміністративного законодавства 
Грудень – “Як не стати жертвою злочину” – юридичний діалог  
Січень – “Я громадянин України” – дебати  
Лютий – “Попередження насильства в сім‘ї. Захист сімейних прав” – юридичний діалог 
Березень – “Вас приймають на роботу” – рольова гра 
Квітень – “Правова культура – чи потрібна вона громадянам України” – круглий стіл 
Травень – “Суд та правоохоронні органи в Україні” – юридичний діалог 
Затверджений постановою колегії 
 обласного управління юстиції  
№ 12 від “ 21 ” листопада 2003 р. 

 
«ПРАВОВА КУЛЬТУРА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ» 

 
“Ніщо ми так погано не знаємо,  

як те, що має знати кожен – ЗАКОН" 
 

Оноре де Бальзак 
 

Розбудова в Україні соціальної, демократичної, правової держави потребує суттєвого підвищення 
правосвідомості громадян, їх правової культури, законослухняності, подолання явищ правового нігілізму тощо. У 
Засадах державної політики України в галузі прав людини, затверджених постановою Верховної Ради України від 17 
червня 1999 року № 575 – XІV, підвищення рівня правової культури і правосвідомості людини і громадянина, 
формування поваги до закону та визначення механізму захисту їх прав, значення діяльності в цій галузі піднято до 
рівня основних напрямів державної політики. 
 Проблема правової культури (суспільства, особи, держави, окремих категорій громадян), незважаючи на деяку 
активізацію досліджень у цій галузі, залишається недостатньо розробленою у юридичній науці. Досі немає чіткості у 
понятійній характеристиці правової культури особи і суспільства, в її структурі, щодо співвідношення різних 
елементів, а також пов’язаній з нею категорії – правосвідомості людини і громадянина. Подальшого дослідження 
потребує також визначення місця правової культури у системі соціокультури, пошук шляхів і засобів її формування. 
 До часів незалежності України у визначенні поняття правової культури увага акцентувалась на суб’єктивно-
психологічних характеристиках: знання особою законодавства, усвідомлення змісту і спрямованості законів та 
підзаконних актів, формування поваги до них, почуття законності та справедливості. Це неповною мірою 
узгоджувалось із світовою теорією культури – фундаментом правової культури як суспільства, так і кожної людини 
зокрема. 
 У 80-90-х роках з’явився ряд цікавих праць правового, філософського, соціологічного характеру, у яких 
розглядався надто широкий спектр проблем правової культури суспільства, особи. Це дало змогу аналізувати правову 
культуру комплексно у більш широкому плані. Основу цього аналізу складає таке розуміння правової культури, 
відповідно з яким право інтерпретується як важлива соціально-культурна цінність, невід’ємний елемент правової 
культури суспільства, що інтерналізується особою.  



 Жодне суспільство не може існувати без взаємодії своїх громадян одне з одним, з соціальними осередками, з 
самим суспільством. У процесі взаємодії перебувають зіткнення інтересів, мотивів, волі учасників соціального 
спілкування. На певному етапі суспільно-історичного розвитку на перший план виступає право як один із ефективних 
засобів координації взаємодії, регулювання діяльності державних органів, громадських організацій, представників 
різних прошарків суспільства. Правова форма регулювання, правова культура, норми і цінності права – це елементи 
соціо-нормативної культури суспільства. 
 У 70-х роках підхід до визначення правової культури був двобічним: з позиції ідейно-правового стану 
суспільства на певному етапі його розвитку і з точки зору з’ясування сукупності таких компонентів, як знання права, 
вміння застосовувати закон та повага до нього. Внаслідок такого дуалізму зовнішня форма існування правової культури 
і внутрішній зміст психології людини, її правова позиція ніби-то не взаємодіяли, а існували незалежно одна від одної. 
Це, звичайно, суперечить реальній сутності: саме через засвоєння предметних форм у юриспруденції (і правових норм, 
і нормативних актів, і громадської правосвідомості) відбувається розвиток індивідуальної форми правової культури 
людини, збагачуються її правові знання, набуваються звички керуватися законом, поважати право. Отже, поширені у 
70-80-х роках в юридичній літературі визначення правової культури, хоч і були правильними за своєю суттю, все ж не 
задовольняли потреби теорії і практики правового регулювання, а тим більше – демократичного суспільства, оскільки 
вони недостатньо адекватно характеризували досліджуване явище. 
 Пізніше в юридичній літературі з’явився новий аспект у розумінні правової культури, який можна назвати 
функціональним. У ньому зовнішні форми її прояву взаємодіють з внутрішніми (органічними) якостями суб”єктів 
права. 
 З таким підходом можна погодитись, оскільки право здійснює безпосереднє регулювання відносин людей не 
тільки (і не стільки) завдяки його ідеологічній функції, а й через категорії прав, свобод та обов”язків. Останні являють 
собою зафіксовані у нормах права людини взірці поведінки, у відповідності з якими людина зіставляє свої дії або 
вчинки та оцінює їх. Це дає змогу визначити правову культуру суспільства як суцільне явище, що складається з трьох 
елементів: 

Ø права, правовідносин, прав та обов”язків як змісту правовідносин; 
Ø правосвідомості, завдяки якій правова культура “потрапляє” до свідомості людини або соціальної 

групи; 
Ø законності, правопорядку. 
Елементом, який безпосередньо впливає на правову культуру окремої людини, і в той же час є одним із 

важливих критеріїв правової культури є правосвідомість. Сам термін “правосвідомість” свідчить про зв’язок права зі 
свідомістю. Це дійсно так. Правосвідомість – система знань, уявлень, поглядів і почуттів стосовно чинних або бажаних 
правових норм, а також діяльності, пов’язаної з правом. Тобто правосвідомість – це право у тому вигляді, як воно 
відбивається у свідомості людини, це специфічна форма суспільної свідомості, система понять, переконань, поглядів, 
уявлень, почуттів та дій з приводу чинного або бажаного права. 

Ще у вересні 1978 р. у Відні відбувся Міжнародний конгрес ЮНЕСКО з питань прав людини, який пропонував 
всебічно використовувати різноманітні форми навчання для того, щоб громадяни отримували необхідні знання про 
свої права і обов”язки, особливо в галузі праці й економіки, соціальних і політичних відносин. 

Правові знання – це система певного обсягу знань людини про право і правові явища, відомостей про 
конкретні правові норми, їх розуміння, усвідомлення сутності правових принципів, їх вимог, цілей, призначення. 
Набуваються вони за допомогою власних зусиль, правового навчання і освіти, соціального та правового досвіду. 
Значення правових знань знайшло відображення в міжнародних документах. Зокрема, в Резолюції VI Конгресу ООН 
по запобіганню злочинності і поводженню з правопорушниками (1980 р.) зазначається, що правові знання сприяють 
вихованню свідомої життєвої позиції, заснованої на принципах права, справедливості й моралі, підвищенню загального 
рівня стану законності і правопорядку, а також посиленню ролі кожного громадянина у вирішенні важливих проблем 
життя суспільства. 

Згадані міжнародно-правові принципи знайшли юридичне закріплення у ст. 57 Конституції України, якою 
кожному гарантовано право знати свої права і обов”язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов”язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. 

За своєю структурою правова культура – складне і різноманітне явище, її можна представити у вигляді 
піраміди, основа якої спрямована догори. На верхньому щаблі знаходиться загальна (духовна) культура. Це фундамент 
всіх її видів і різновидів.  

Культура – загальний спосіб існування людини, його діяльності і об’єктивований результат цієї діяльності. 
Продуктами культури є уявлення про добро та зло, звичаї, знаряддя праці, засоби комунікації тощо. Культура – 
соціально нормативна, а її норми – історично первинні і є основою всіх інших нормативних систем: релігії, 
моральності, естетики, права. Право, як і мораль, і релігія, є інститутом культури, визначається її змістом. Усі юридичні 
норми є нормами культури, однак не всі норми культури стають юридичними нормами. Суспільство здійснює відбір 
культурних норм з настановою включити їх у право. До числа відібраних потрапляють ті культурні норми, що мають 
найбільшу вагу для всього суспільства, для виконання загальносоціальних завдань держави. Не можуть стати правом ті 
правила поведінки, що стали нормою культури. Право – частка соціальної культури, яка визначає один з її видів – 
правову культуру. 

Правова культура тісно пов’язана із загальною культурою народу, базується на її началах, служить 
відображенням рівня її розвитку. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших 
видів культури – політичної, моральної, естетичної. Це комплексний процес. Їх об’єднує спільність завдання – 
утворення морально-правового клімату у суспільстві, який гарантував би особі реальну свободу поведінки у поєднанні 
з відповідальністю перед суспільством, забезпечував би її права, соціальну захищеність, повагу її гідності, тобто 
поставив би людину у центр економічних, соціальних, політичних, культурних процесів. 



Тісна взаємодія та взаємозв’язок виявляються між правовою і моральною культурою. Оцінка правових явищ, 
що здійснюється правосвідомістю, є не тільки правовою, але й моральною їх оцінкою, визначенням їх відповідності 
моралі суспільства. Тому будь-які порушення законності, ігнорування законних прав і інтересів особи, недотримання 
вимог справедливості під час вирішення питань про юридичну відповідальність завжди розглядаються як аморальні 
явища. У свою чергу, правова культура має зворотний вплив на моральну культуру. Вона слугує необхідною умовою 
формування високих моральних якостей громадянина. Знання та розуміння сутності та соціального призначення 
правових явищ – права, правосуддя, законності, правової відповідальності, стійка впевненість в необхідності точного 
дотримання норм права сприяє укріпленню у свідомості людини основних принципів і категорій моралі. 

Правова культура є складовою частиною і важливим началом демократії. 
 
Складовою загальної культури є світова правова культура, основними чинниками якої є: 
Ø класична юриспруденція стародавнього світу, юридична наука, сучасна юриспруденція; 
Ø юридична практика; 
Ø правові традиції. 
На даному етапі розвитку можна вважати, що світова правова культура на правову культуру українського 

суспільства впливає поки що недостатньо (не ті умови, традиції, орієнтації, цінності тощо). 
Складовою світової правової культури є правова культура суспільства, рівень якої визначають стан правової і 

загальної культури нації, законотворчого процесу, якість законодавства, рівень правової захищеності людини і 
громадянина тощо. 

 
Правова культура суспільства – різновид загальної культури, що являє собою систему цінностей, які досягнуті 

людством у галузі права і відносяться до правової реальності даного суспільства. 
Система цінностей – активність суб”єктів права у правовій сфері, добровільність виконання вимог правових 

норм, реальність прав і свобод громадян, ефективність правового регулювання, якісні закони, удосконалена 
законодавча техніка, розвинута правова наука, юридична освіта, ефективна юридична практика, стабільний 
правопорядок. Систему цінностей в галузі права, що знаходяться у реальному функціонуванні в суспільстві, називають 
правовою реальністю, яка у структурному відношенні співпадає з поняттям “правова система”. 

Кожне суспільство виробляє свою модель правової культури. 
Структура правової культури суспільства може бути представлена наступним чином: 
Ø культура правосвідомості – високий рівень правосвідомості, що включає оцінку закону з позиції 

справедливості, прав людини; 
Ø культура правової поведінки – правова активність громадян, що виражається у правомірній поведінці; 
Ø культура юридичної практики – ефективна діяльність законодавчих, судових, правозастосовчих, 

правоохоронних органів. 
Правову культуру суспільства значною мірою визначає правова культура правосуддя, яку складає комплекс 

критеріїв (організаційних, фінансових, матеріальних, кваліфікаційних). 
Показником правового прогресу є високий рівень правової культури. Рівень розвитку правової реальності як 

особливої системної якості і визначає правову культуру, яка в будь-який момент “присутня” в кожній даній точці 
правової реальності, при цьому не співпадає з нею повністю, а існує в ній як складова частина, що здатна виступати у 
вигляді покажчика (характеристики) рівня розвитку цієї реальності. 

 
Кожна професія вимагає специфічних правових якостей людини. Тому до складу правової культури 

суспільства входить професійна правова культура. 
Правова культура професійної групи або професійна правова культура – одна з форм правової культури 

суспільства, властива тій спільноті людей, яка професійно займається юридичною діяльністю, що вимагає спеціальної 
освіти і практичної підготовки. Як правило, це культура робочої групи, члени якої є службовими особами і носіями 
службової правової культури. 

Професійній правовій культурі робочої групи (колективу) і її членам властивий більш високий ступінь знань 
правових явищ у відповідних галузях професійної діяльності та їх розуміння. 

Правова культура юриста виявляється в критичному творчому усвідомленні правових норм, законів, правових 
явищ з точки зору їх гуманістичного, демократичного і морального змісту. 

Професійна культура юриста передбачає: 
1. Знання законодавства та можливостей юридичної науки. 
2. Упевненість в необхідності та соціальній користі законів і підзаконних актів. 
3. Уміння користуватися правовим інструментарієм – законами та іншими правовими актами - у повсякденній 

діяльності, удаватися до використання всіх досягнень юридичної науки і практики при прийнятті та оформленні 
рішень. 

Професіоналізм та справедливість торжествують у юридичній практиці тільки тоді, коли юрист як служник 
закону чесно виконує свій морально-правовий обов’язок, постійно підвищує рівень своєї майстерності, оволодіває 
досягненнями теоретичної і практичної юриспруденції. 

Разом з тим кожна юридична професія має свою специфіку, що обумовлює і особливості правової культури 
різних її представників (суддів, прокурорських працівників, працівників органів внутрішніх справ, юрисконсультів, 
адвокатів та інших). Причому рівень їх професійної культури не буде однаковим. Наприклад, відмінним він буде у 
рядового і начальницького складу, офіцерів різних підрозділів міліції. Тут виявляється загальна закономірність: рівень 
професійної культури працівників міліції, як правило, на стільки вищий, наскільки ближче вони знаходяться до 



діяльності, що здійснюється у сфері права. Правова культура повинна характеризуватися більшою зрілістю і 
професіоналізмом. 

 
Завершальним елементом (компонентом) правової культури суспільства є правова культура особи (людини і 

громадянина). 
Правова культура особи – це обумовлені правовою культурою суспільства ступень та характер прогресивно-

правового розвитку особи, що забезпечують її правомірну діяльність. 
Правова культура особи включає в себе: 
1) знання законодавства (інформованість була і залишається важливим каналом формування юридичної 

зрілості особи); 
2) упевненість в його необхідності і соціальної корисності законів і підзаконних актів; 
3) уміння користуватися правовим інструментарієм – законами та іншими актами – в практичній діяльності. 
Правова культура особи характеризує рівень правової соціалізації члена суспільства, ступінь засвоєння і 

використання ним правових засад державного та соціального життя. Правова культура особи охоплює не тільки знання 
і розуміння права, але й правові судження про нього як про соціальну цінність, і головне – активну роботу, спрямовану 
на його здійснення, на укріплення законності та правопорядку. Іншими словами, правова культура особи – це її 
позитивна правова свідомість у дії. Вона включає перетворення особою своїх здібностей і соціальних якостей на основі 
правового досвіду. 

Зміст правової культури особи включає в себе: 
1) правосвідомість та правове мислення. Правове мислення повинно стати елементом культури кожної 

людини; 
2) правомірну поведінку; 
3) результати правомірної поведінки і правового мислення. 
Показником правової культури особи є правова активність особи як вища форма правомірної поведінки, яка 

передбачає: 
1. Наявність високого рівня правосвідомості; готовність до ініціативної правомірної діяльності у правовій сфері 

на основі поважного ставлення до права, впевненості у необхідності і справедливості правових норм, у добровільному 
їх здійсненні, доброму знанні права. 

2. Цілеспрямовану, ініціативну, позитивну соціально корисну діяльність особи, що перевищує звичайні вимоги 
до можливої та належної поведінки, спрямовану на розвиток демократії, укріплення законності та правопорядку. 

Культурний стиль правомірної поведінки характеризується повсякчасним дотриманням правових принципів в 
правомірній поведінці, специфікою вирішення життєвих проблем, що виражається в особливостях вибору варіанту 
правомірної поведінки в межах, що визначені правовими нормами. 

Є такий феномен правової культури як презумпція знання закону, що означає припущення (умовність) про 
знання особою закону, що прийняте з метою нормального функціонування всієї правової системи і яке виступає у ролі 
обов’язкової вимоги правової культури. Тому кожний громадянин повинен бути зацікавлений у правовій культурі. 
Наявність юридичних знань у громадян, посадових осіб ще не свідчить про високий рівень правової культури, оскільки 
необхідно не тільки знати право, але й проявляти правову активність. 

 
Між різними формами і видами правової культури існує прямий і опосередкований взаємозв’язок, внутрішня і 

зовнішня взаємодія. 
Названі види і форми правової культури – складові елементи загальної (світової) культури, що мають 

безпосереднє відношення до правової культури конкретного суспільства і її структурним компонентам. Що ж до 
характеристики структури правової культури суспільства, то у науковій літературі з цього приводу висловлені різні 
думки. Так, деякі автори в її структуру включають центральні (основоположні, спрямовуючі, ведучі) елементи і 
елементи другорядні. Інші автори основними компонентами правової культури суспільства вважають: право; 
правовідносини; державні органи та державні організації, що забезпечують виконання права; правосвідомість і правову 
поведінку, тобто систему практичної діяльності людей, спрямовану на виконання і застосування права. А деякі автори 
вважають, що до згаданих елементів правової культури слід додати критерії політичної оцінки права і правової 
поведінки. 

Інший підхід до структури правової культури суспільства висловлено С.Алексєєвим та А.Семітко. Зокрема, 
С.Алексєєв виділяє чотири елементи, до яких відносить рівні правосвідомості, законності, досконалості законодавства, 
юридичної практики. А.Семітко також акцентує увагу на рівні розвитку законодавства, характері правової практики, 
правосвідомості. На його думку, структурними елементами правової культури є компоненти правової системи (правові 
тексти, діяльність, свідомість та розвиток суб”єктів), взяті у рівневому стані їх розвитку. До правової культури 
суспільства вони відносять не просто правові явища, а рівні їх досконалості, а, отже, і соціальної цінності. І це дуже 
важливо. Разом з тим, з одного боку, наведена структура є неповною, оскільки за межами правової культури не можна 
залишати норми права та правові відносини, з іншого – ця структура передбачає відокремлення тих її характеристик, 
які не складають самостійних елементів. Недоцільно, мабуть, відносити якість (досконалість) самих лише текстів 
законів до самостійного елемента правової культури. Важливо враховувати і якість тексту в комплексі з ефективністю 
конкретного закону. 

У юридичній літературі слушно зазначено, що складові елементи правової культури суспільства одночасно є і 
елементами інших правових утворень. Право входить до системи соціальних норм, правовідносини є різновидом 
суспільних відносин, правосвідомість являє собою форму суспільної свідомості, правомірна діяльність у юридичних 
сферах входить до системи соціальної діяльності людини в цілому, правопорядок є частиною громадського порядку 
тощо. 



Окремі компоненти правової культури, як, наприклад, правосвідомість, є складовою декількох різних систем 
(уявлень, переконань, поглядів, почуттів, емоцій тощо). 

Деякі автори дійшли до принципово важливого і науково обгрунтованого висновку, що структуру правової 
культури доцільно аналізувати також з урахуванням її рівня та глибини пізнання правових явищ. У зв’язку з цим 
виділено такі структурно складові рівні правової культури, як: побутовий (буденний), професійний (спеціальний), 
теоретичний. Побутовий рівень правової культури зупиняється на поверхні правових явищ, його узагальнення 
неглибокі. За його допомогою неможливо правильно осмислити і оцінити всі сторони правової практики. Проте 
помилково розглядати його як потенційно дефектну, другорозрядну правову культуру. Специфіка побутової 
(буденної) правової культури така, що вона, не піднімаючись до рівня теоретичних узагальнень, використовується 
людьми у їх повсякденному житті при виконанні юридичних обов”язків і реалізації суб’єктивних прав. 

Професійний рівень правової культури формується у тих осіб, які спеціально зайняті правовою діяльністю, 
наприклад, юристи. 

Усебічне усвідомлення суті і змісту правових явищ під силу лише фахівцям, правова культуру яких має 
теоретичне підгрунтя. Теоретична правова культура являє собою сукупність наукових знань про сутність, характер і 
взаємодію правових явищ у цілому, всього механізму правового регулювання, всього правового життя суспільства і є 
безпосереднім ідеологічним джерелом права. 

 
 
Ухвалений постановою колегії Луганського  
обласного управління юстиції  
№ 18   від “ 28 ”  вересня  2004 р. 

 
“ОБОВ‘ЯЗКИ БАТЬКІВ ПО ВИХОВАННЮ ДІТЕЙ” 

 
«Когда детским губам довелось испить полной мерой горькую чашу Злобы, 
Подозрительности, Отчаяния, всей на свете Любви не хватит, чтобы однажды 
изведанное стерлось бесследно, даже если она ненадолго вернет свет померкшим 
глазам и туда, где было Неверие, заронит зерна Веры». 

Д.Р.Киплинг 
(английский писатель) 

 
 Найважливішим серед батьківських прав та обов‘язків є право батьків на виховання дитини. Водночас 
здійснення цього права є і обов‘язком батьків. Виховання – це тривалий процес впливу на дитину. Він передбачає як 
здійснення батьками цілеспрямованих дій, спрямованих на досягнення певного результату, так і несвідомий вплив на 
дитину, який відбувається постійно у процесі їх спілкування. 
 Зміст права на виховання у законі не визначено. Адже законодавство не може детально регулювати процес 
виховання. У статті 150 Сімейного кодексу України визначається загальне коло обов‘язків батьків щодо дитини. Вони 
мають піклуватися про здоров‘я, фізичний, духовний і моральний розвиток дитини, забезпечувати здобуття нею освіти 
тощо. Питання ж про те, як треба виконувати ці обов‘язки, які форми і методи виховання застосовувати, мають 
вирішувати самі батьки. 
 Виховання – це процес, який передбачає не тільки здійснення батьками певних дій, а й певну реакцію на них з 
боку дитини. Отже, можна сказати, що обов‘язку батьків, пов‘язаному з вихованням дитини, відповідає її право 
одержувати від них належне виховання. 
 Стаття 150 Сімейного кодексу України встановлює основні обов‘язки батьків по вихованню дитини і має 
переважно декларативний характер. Так, її частина 1 визначає загальні напрями виховання дитини у дусі поваги до 
прав та свобод інших людей, любові до своєї сім‘ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Однак у ній не зазначено, 
які методи треба застосовувати при вихованні дитини. А це має велике значення, особливо за сучасних умов. 
 Частина 2 статті 150 СК України перейшла до нього із Кодексу про шлюб та сім‘ю України. Вона визначає 
загальні напрями виховання дитини через призму таких обов‘язків її батьків, як турбота про здоров‘я дитини, її 
фізичний та моральний розвиток. 
 Турбота про здоров‘я дитини покладається не тільки на батьків, а й на державу, яка повинна бути зацікавлена 
у фізично загартованому потомстві. Безумовно, першочергову роль у збереженні здоров‘я дитини відіграє виконання 
батьками їх обов‘язку піклуватися про це. Але й держава має створювати усі умови для забезпечення охорони здоров‘я 
своїх громадян. 
 Обов‘язку батьків піклуватися про духовний розвиток дитини відповідає їх право на вибір за згодою дитини 
релігії, яку вона бажає сповідувати. У разі недосягнення згоди з цього питання і виникненні спору батьки можуть 
звернутися до органу опіки та піклування. Хоча цей орган не може обрати релігію для дитини, проте він може 
запропонувати батькам, які сповідують різні релігії, надати дитині якнайбільше інформації про них, а після 
досягнення такого віку, коли вона стане здатною сформувати власну думку з цього питання, надати їй можливість 
самостійно визначити свою релігійну приналежність. Так само діє цей орган й у тому разі, коли один із батьків 
наполягає на атеїстичному вихованні дитини. 
 Важливим обов‘язком батьків є також забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти. Це їх 
обов‘язок як перед суспільством (у цьому дістає вияв його публічно-правовий характер), так і перед дитиною. Батьки 
зобов‘язані створити дитині умови для здобуття освіти, вони не мають права перешкоджати відвідуванню нею 
освітнього закладу. Цей обов‘язок батьки повинні здійснювати відповідно до Закону України “Про освіту”. 



 У житті можливі ситуації, коли з певних причин батьки передають своїх дітей на виховання іншим особам 
(бабі, діду, іншим родичам тощо). Однак це не є підставою для позбавлення їх батьківських обов‘язків. Вони у будь-
якому разі зобов‘язані піклуватися про своїх дітей і виконувати ці обов‘язки. 
 Останнім часом частіше трапляються випадки експлуатації дітей батьками. У неблагополучних сім‘ях має 
місце примушування батьками своїх дітей до жебрацтва, здирства тощо. Частина 6 статті 150 СК України вперше на 
законодавчому рівні встановлює заборону будь-яких видів експлуатації батьками своїх дітей. 
 Частина 7 зазначеної статті Кодексу закріплює також і заборону застосування батьками до своїх дітей фізичних 
покарань, а також інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. Це формулювання з погляду 
юридичної техніки уявляється не досить точним. Річ у тім, що покарання за своєю природою, незалежно від його виду, 
принижує гідність людини. Тому важко уявити, якими способами можна карати дитину, не принижуючи її гідність. 
Оскільки покарання є частиною виховного процесу, не можна повністю обмежувати можливості батьків карати свою 
дитину. Уявляється, що треба вести мову про неприпустимість застосування насильства у сім‘ї, що відповідатиме 
чинному законодавству, а не про заборону застосування до дитини покарань. 
 Оскільки, як вже зазначалося, стаття 150 СК України має декларативний характер, вона не встановлює 
конкретних меж чи моделей стосунків батьків із дітьми. В кожній родині є свої традиції та методи виховання. Але 
життя не стоїть на одному місці, та й досвідченими батьками ми не народжуємося, а стаємо. Спираючись на правове 
підгрунтя, психологи та педагоги надають свої поради батькам по вихованню дітей, але все ж таки вони грунтуються 
перш за все на моральних засадах суспільства та правовому закріпленні обов‘язку батьків по вихованню дітей. 
 Практично всі висновки, до яких дійшли видатні педагоги та психологи, нам відомі. Але в цьому методичному 
посібнику ми вирішили об‘єднати ці поради з урахуванням норм нового Сімейного кодексу України з метою надати 
допомогу у виконанні свого обов‘язку по вихованню дітей. 
  
1. Не чекайте, що ваша дитина буде такою, як ви, або такою, як ви бажаєте. Ніколи не жалійте дитину через те, що 
вона не така, як всі. Не порівнюйте свою дитину з сусідською. Порівнюйте, якою вона була вчора і якою є сьогодні. 
Допоможіть їй стати не вами, не кимось, а собою. 
 
2. Даруйте дитині свою любов та увагу, однак не забувайте про інших членів родини, котрі її теж потребують. 
 
3. Не навчайте дитину того, в чому Ви самі необізнані. 
 
4. Не вимагайте від дитини плати за все, що ви для неї зробили. Ви дали їй життя, як вона може віддячити вам? Вона 
дасть життя наступній, та – третій, і це незворотній закон вдячності. 
 
5. Не ставтеся до дитини зневажливо. Не принижуйте її. Дитина повинна бути впевнена у своїх силах. 
 
6. Довіряйте дитині. Залишайте за нею право на власні помилки, тоді дитина навчиться їх самостійно виправляти. 
Дайте дитині можливість самостійно приймати рішення. 
 
7. Не відгороджуйте дитину від обов‘язків і проблем. Вирішуйте всі справи разом з нею. 
 
8. Привчайте дітей до самообслуговування і формуйте трудові навички і любов до праці. Не робіть з дитини лише 
споживача, хай вона буде рівноправним членом сім‘ї зі своїми правами та обов‘язками. 
 
9. Не виміщайте на дитині свої образи, аби на старість не їсти гіркий хліб. Бо що посієш, те і зійде. Будьте терплячими. 
Ваша нетерплячість – ознака слабкості, демонстрація вашої невпевненості у своїх силах. 
 
10. Не ставтеся до проблем дитини зверхньо. Життя дане кожному по змозі, і, будьте певні, для неї воно важке не 
менше, ніж для вас, а може, й більше, оскільки вона не має досвіду. 
 
11. Будьте послідовні у своїх вимогах. Пам‘ятайте, твердість лінії у вихованні досягається не покаранням, а стабільністю 
обов‘язкових для виконання правил, спокійним тоном спілкування. 
 
12. Дозволяйте дитині відпочивати від розпоряджень, наказів, зауважень. Нехай вона вчиться розпоряджатися собою. 
 
13. Дозвольте дитині малювати, розфарбовувати, вирізати, наклеювати, ліпити. Відвідуйте театри, організовуйте 
сімейні екскурсії містом. 
 
14. Не бійтеся в чомусь відмовити дитині, якщо вважаєте її вимоги надмірними. Не катуйте себе, якщо не можете 
зробити щось для своєї дитини. Катуйте, якщо можете, але не робите. Пам‘ятайте: для дитини зроблено недостатньо, 
якщо не зроблено все. 
 
15. Не сприймайте дитину як свою власність, не ростіть її для себе. Ваша мета – виростити її для життя серед людей. Не 
обмежуйте дитину у спілкуванні з однолітками. 
 
16. Частіше розмовляйте з дитиною, розвивайте її мову. Цікавтеся справами і проблемами дитини. Пам‘ятайте, що ні 
телевізор, ні радіо не замінять їй вас. Знаходьте радість у спілкуванні з дітьми. 



 
17. Дитина – це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям, не тільки плід плоті й крові. Це та дорогоцінна чаша, яку 
життя дало тобі для зберігання і розвитку в ній творчого вогню. Це розкріпачена любов матері й батька, у яких буде 
зростати не “наша”, “своя” дитина, а душа, що була дана на зберігання. 
 
18. Слідкуйте за своєю зовнішністю. Дитина повинна пишатися вами. 
 
19. Надайте перевагу повноцінному харчуванню дитини, а не розкішному одягу. 
 
20. Ніколи не кажіть, що ніколи виховувати свою дитину, це означає, що вам ніколи її любити. 
 
21. Умійте любити чужу дитину. Ніколи не робіть чужій дитині того, щоб не хотіли б, аби зробили вашій. 
 
 Любіть свою дитину будь-якою – неталановитою, невдахою, дорослою. Не дивлячись ні на що, зберігайте 
позитивне уявлення про свою дитину. Спілкуючись з нею, радійте, тому що дитина -  це свято, яке поки що з 
вами. 
 
 Коли ми спілкуємося з дитиною, розмовляємо з нею, частіш за все ми не звертаємо уваги на свої слова, на тон, яким вони 
говоряться. Але є слова та вирази, які начебто і необразливі, однак при частому повторюванні здатні дратувати дитину не 
менше, ніж явна грубість чи крик, навіть якщо їх говорять спокійним тоном… А є й інші слова, які люди звичайно соромляться 
говорити, хоча вони здатні згладжувати образи та промахи, покращувати настрій. 
 
 Десять “заборонених” звертань до дитини: 
Ø “скільки разів тобі повторювати”;  
Ø “я сказала – роби”;  
Ø “ти що, не розумієш?”;   
Ø “у всіх діти як діти, а ти”;  
Ø “за що мені таке покарання”;  
Ø “не лізь, якщо не можеш зробити”;  
Ø “і у кого ти такий удався”;  
Ø “невже тобі важко запам‘ятати”; 
Ø “я тисячу разів тобі говорила”;  
Ø “у моєї подруги дитина просто ангел”. 
 
 Десять “потрібних” звертань до дитини: 
Ø “давай вирішимо разом”;  
Ø “як ти гадаєш”;  
Ø “мій любий”;  
Ø “це ти добре придумав”;  
Ø “таке тільки ти міг вигадати”;  
Ø “я знаю, що ти в мене найрозумніший”;  
Ø “добре, що ти у мене є”;  
Ø “впевнена, що ти зможеш”;  
Ø “я завжди знала, що моя дитина найкраща”;  
Ø “мій малюк – просто ангел”. 
 
 

Англійський письменник Оскар Уайльд сказав: “Найкращий спосіб зробити дітей гарними – зробити їх щасливими”. 
 
Затверджений постановою колегії 
 обласного управління юстиції  
№ 12 від “ 21 ” листопада 2003 р. 
 

«ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ» 
 
“Свобода полягає в тому,  
щоб залежати від законів" 

 
Вольтер 

 
 Нині в Україні пишаються тим, що перша у світі Конституція була створена в 1710 році гетьманом Пилипом 
Орликом. Але мало хто замислюється: на якому ж правовому грунті міг з’явитися цей визначний юридичний 
документ? 
 Науковці, що досліджують суспільне життя у Козацькій республіці, підкреслюють: запорізькі козаки були 
глибоко віруючими людьми, дотримувалися християнської віри. При всіх церквах діяли школи. Саме тут пізнавалися 
такі мудрі заповіді, як “не вбий”, “не вкради”, “полюби ближнього”. 



 На землях “Вільностей Війська Запорізького” діяло звичаєве право, у формуванні якого брали участь самі 
козаки. За їх активною участю здійснювалося судочинство і регулювалися інші справи цивільного та військового життя. 
Разом з тим формувалася мережа шкіл. Є відомості про те, що до програм шкільних занять, крім військової справи, 
включалися історичні, географічні, літературні, юридичні праці. Серед останніх були також матеріали, у яких 
розкривалися обов’язки перед державою гетьмана, старшини, всього козацького війська. 
 Козацька республіка укладала багато міжнародних договорів та угод. Їх зміст обов’язково доводився до відома 
всієї козацької громади. У часи гетьмана Богдана Хмельницького не тільки доросле населення, але й учні шкіл вивчали 
статті Переяславської угоди, інші історико-правові та діючі норми. Тоді ж почали створюватися рукописні збірники 
правових актів і праць. В Одеській науковій бібліотеці зберігається унікальний “свідок” козацької доби, названий 
деякими авторами “Козацька читанка”. Він є по суті юридичним збірником, з якого громадяни дізнавалися про 
державні події, права та обов’язки. 
 Цей досвід був, без сумніву, відомий уряду Росії. Н.Чижов писав: “Після слабких спроб Петра І ввести у 
шкільну програму вивчення законів, Катерина ІІ чітко усвідомила необхідність поширення у суспільстві юридичних 
відомостей” (журнал Міннарпроса, 1906, жовтень, с. 59). Справді, 8 квітня 1768 р. імператриця підписала “Наказ 
комиссии о составлении проекта нового уложения”, де дала чіткі вказівки про обов’язкове правове навчання громадян. 
У Наказі (ст. 158) закріплено: «Законы должны быть писаны простым языком; и уложение, все законы в себе 
содержащее, должно быть книгою весьма употребительною, и которую бы за малую цену достать можно было бы на 
подобие букваря… Преступления не столь часты будут, чем большее число уложение читать и разуметь станут. Для 
того предписать надлежит, чтобы во всех школах учили детей грамоте попеременно из книг церковных и из тех книг, 
кои законодательство содержат» (Наказ императрицы Екатерины ІІ, данный комиссии о сочинении проекта нового 
уложения. Под ред. Н.Д.Чечулина, с-Петербург, 1907, с.41-42). 
 Реалізація настанов цариці здійснювалася під її особистим наглядом, а пізніше – під наглядом її спадкоємців. 
Наприклад, згідно з планом виховного училища з дітей купечеських для комерції, який було “височайше” затверджено 
6 грудня 1772 року, серед предметів для вивчення є право та економіка. У народних училищах обов’язковим вважалось 
навчання “должностям человека и гражданина”. Було видано відповідний підручник – збірник настанов щодо знань 
моральних, політико-юридичних та інших. 
 На цей історичний період припадає розвиток навчальних закладів на Україні, де вивчалось право. Наприклад, 
в 1803 році у гімназії, що знаходилась в Одесі, вивчалось комерційне та морське право, а також “должности человека и 
гражданина”. В 1805 році відкрито Волинську гімназію з десятирічним курсом навчання. Її вихованці вивчали правила 
моралі, римське, міжнародне право та законодавство. 
 У Російській імперії приділялася значна увага правовій інформованості населення, підвищенню ролі законів та 
їх роз’ясненню, хоча і не настільки, щоб держава мала змогу стати демократичною і правовою. Але характерно, що 
згідно зі зводом законів серед багатьох обов’язків, які покладалися на поліцейські управи, найголовнішим було 
обнародування законодавчих актів, указів та розпоряджень уряду. 
 Були у правової освіти і скрутні часи. З початку другої половини ХІХ ст. почало набирати сили явище, яке 
сьогодні ми називаємо “правовим нігілізмом”. З навчальних курсів стало витіснятися правознавство. Однак, зовсім 
ліквідувати правове навчання не вдалося. У військових навчальних закладах воно продовжувало розвиватися. 
Підготовка кадрів для промисловості, яка набуває все більшого розвитку, також змушувала надавати час на вивчення 
“узаконения”. 
 У багатьох середніх навчальних закладах в 1905-1906 р.р. поновлено викладання законодавства. Про стан його 
вивчення у деяких навчальних закладах України можна дізнатися з доповідної записки професорів М.Ясинського та 
І.Демченка1. Ці вчені детально знайомилися зі станом викладання правового предмета в державних і приватних 
навчальних закладах Києва. Вони відзначали, що в окремих навчальних закладах, зокрема, 1-й, 3-й та 5-й гімназіях 
“справу поставлено навіть та вельми непогано”. Але на початку, як завжди, було чимало проблем. Перша – кадрова. Де 
взяти викладачів? Ця проблема вирішувалася декількома шляхами. Зокрема, до викладацької роботи запрошувалися 
студенти старших курсів юридичних факультетів. Чимало кваліфікованих викладачів законознавства працювали за 
сумісництвом у двох-трьох навчальних закладах. Наприклад, в зазначені роки у Київській гімназії та реальному 
училищі Вальнера (приватних), а також реальному училищі Святої Катерини цей предмет викладав один фахівець-
юрист. Одночасно здійснювалася інтенсивна підготовка педагогів – юристів. Винятково важливого значення надавали 
якості викладання законодавства. 
 Існували, безумовно, й інші проблеми, які перегукуються з нашими сучасними. Правда, вони не були такими 
гострими. Наприклад, упродовж багатьох років програма законодавства залишалася незмінною. Проблема була лише у 
необхідності коригувати програму з урахуванням нових умов життя та розвитку законодавства. Видавалося чимало 
юридичної літератури для населення. Для підвищення якості оволодіння молоддю знаннями про державу і право 
пропонувалося: не перенасичувати виклад матеріалу деталями, більше знайомити із загальними юридичними 
поняттями, з практикою застосування норм права. 
 Досвід минулого – це цінне джерело для справ сучасного і майбутнього. Його необхідно використовувати для 
підвищення рівня правової культури громадян, особливо нашої молоді, яка має будувати правову державу і жити за її 
вимогами. 
 
 Правове виховання – цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової 
культури та активної правомірної поведінки. 

                                                
1 Ясинский М. Отчет о преподавании законоведения в гимназиях и реальных училищах г. Киева 1907-1908 учебный 
год. К., 1909 



 Основна мета правового виховання – надати людині необхідні в житті юридичні знання та навчити її поважати 
та дотримуватися законів та підзаконних актів, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний 
значно зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, знаючи свої права та обов’язки, може грамотно себе 
захищати від незаконних дій з боку юридичних органів, що застосовують право. 
 Правове виховання тісно пов’язане з усіма видами соціального виховання – моральним, політичним, 
естетичним та іншим. Їх можна назвати “субправовими”, тобто “такими, що прилягають до правового”, “пов’язані з 
правовим”, оскільки всі вони включаються в орбіту правового виховання. 
 Основними ознаками (рисами) правового виховання є те, що воно: 
 1) будується на основі системи норм права; 
 2) передбачає впровадження у правосвідомість осіб, що виховуються, складових елементів упорядкованих 
суспільних відносин – дозволів, зобов’язань, заборон. 
 Поєднуючись у процесі функціонування права із заходами державного забезпечення, дозволи, зобов’язання, 
заборони стають первинними засобами правового регулювання, що створюють умови для здійснення правомірної 
поведінки; 
 3) спирається на можливість застосування примусової сили держави шляхом покладення юридичної 
відповідальності на правопорушників; 
 4) охоплює суб”єктів права, не тільки тих, що дотримуються правових норм, а й тих, що схильні до 
правопорушень і що порушили їх; 
 5) здійснюється за допомогою спеціальних правовиховних засобів та способів; 
 6) здійснюється вихователями, що, як правило, мають юридичну освіту або спеціальну юридичну підготовку. 
 Суттю правового виховання є формування правової настанови на  узгодження устремлінь та очікувань особи з 
інтересами та очікуваннями суспільства, тобто процес вироблення стійких правових ідей та принципів у 
правосвідомості осіб, що виховуються, формування правової культури. 
 Зміст правового виховання – процес цілеспрямованого та систематичного впливу на правосвідомість особи 
(групи) за допомогою сукупності (комплексу) правовиховних заходів, визначених способів та засобів, які має 
суспільство. 
 Функції правового виховання: 
 1) передача особам, що виховуються (індивідам, суспільним групам) певної суми правових знань, навичок, 
умінь; 
 2) формування правових ідей, почуттів, переконань у правосвідомості осіб, які виховуються, вироблення 
правової настанови на правомірну поведінку. 
 Правове виховання відбувається в правовому полі, у сферах суспільних відносин, що регулюються правом. 
 Не слід змішувати правове виховання і правове регулювання, хоча вони взаємно пов’язані. Об’єктом правового 
регулювання виступають, головним чином, відносини – вольові акти поведінки особи, а об’єктом правового виховання, 
виховної функції права – її свідомість: думки, почуття, уявлення. Це не значить, що правосвідомість особи не зазнає 
впливу правового регулювання і його механізму. Але цей вплив є другорядним по відношенню до поведінки особи, її 
вчинків.  
 Правове виховання має свою систему, механізм, стадії. 
 Система правового виховання – сукупність основних часток (елементів) правовиховного процесу, що 
забезпечує його певний порядок та організацію. 
 Систему правового виховання складають такі елементи: 
 1) суб”єкти – державні органи, організації, спеціально уповноважені державою особи, які здійснюють 
правовиховну діяльність; 
 2) об’єкти – громадяни або суспільні групи, що виховуються; 
 3) сукупність правовиховних заходів, певних способів та засобів. 
 Суб”єкт правового виховання може мати правовиховну функцію в якості основної (Національна юридична 
академія України, Одеська юридична академія, Київська академія внутрішніх справ, Університет внутрішніх справ, 
юридичні факультети національних та державних університетів та інші) або в якості однієї з багатьох (Ради народних 
депутатів, прокуратура, органи юстиції, МВС та інші). 
 Об’єкт правового виховання (громадяни) в ході правовиховного процесу зазнає впливу двох факторів, від яких 
залежить ефективність правового виховання: 
 1) об’єктивний фактор – позитивні зовнішні умови, які сприяють правовиховній діяльності (демократизація 
суспільства, захист прав особи, досягнення правотворчої діяльності, юридичної практики та інші), або негативні умови, 
які ускладнюють правовиховну діяльність (недосконалість законодавства, невідпрацьованість способів та засобів 
правового виховання та інші); 
 2) суб’єктивний фактор – позитивний внутрішній духовно-правовий стан особи (її правова вихованість, 
настанова на правомірну поведінку) або негативний (правова настанова на неправомірну поведінку, однією з основних 
якої є правовий нігілізм). 
 Сукупність правовиховних заходів може бути представлена у вигляді способів та засобів правового виховання. 
 Способи правового виховання: 

Ø правова освіта (або правовий всеобуч); 
Ø правова пропаганда; 
Ø юридична практика державних органів та інших організацій (наприклад, правовиховна діяльність 

суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, юстиції, адвокатури та інше); 
Ø правомірна поведінки громадян, їх особиста участь у здійсненні (реалізації) та охороні правових норм; 
Ø самовиховання. 



Засоби правового виховання: 
1) нормативно-правові акти, акти застосування норм права; 
2) матеріали, що ознайомлюють та роз’яснюють правові акти у пресі (в кожній газеті повинні бути рубрики 

“Правова освіта”, “Юридичний всеобуч”, “Консультує юрист”, “Запитуйте – відповідаємо”); 
3) правові радіо та телевізійні журнали в обласних (республіканських – АРК), міських і районних центрах, які 

систематично інформують про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, 
виконавчої та судової влади, органів юстиції, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями і таке 
інше; 

4) юридичні газети, метою яких є поширення правових знань; 
5) організаційно-освітні: прес-конференції2, брифінги3, зустрічі4, лекції, бесіди, семінари, вечори запитань та 

відповідей, консультації і таке інше. 
Заслуговує на увагу пропозиція про створення довідкової інформаційно-правової телефонної служби для 

оперативних відповідей на питання індивідів, що орієнтує на необхідність вибору лінії своєї поведінки з точки зору 
відповідності нормам права, закону. 

Механізм правового виховання – порядок передачі правових ідей та настанов, що містяться у громадській 
правосвідомості, у свідомість осіб, що виховуються (особи, суспільної групи). 

Функціональними елементами механізму правового виховання є такі: 
1) громадська правосвідомість; 
2) система норм права; 
3) способи та засоби правового виховання; 
4) правосвідомість тих, що виховуються, яку необхідно збагатити правовими ідеями та настановами, що 

містяться у громадській правосвідомості. 
Стрижневою ниткою, що зв’язує всі ланки (структурні елементи) механізму правового виховання, є правова 

інформація, яка на рівні перших трьох елементів виступає як повідомляюча (дескриптивна), а на рівні четвертого 
елемента – як інформація командна (прескриптивна). 

Згідно статті 22 Закону України “Про інформацію” – “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. Джерелами правової інформації є 
Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і 
принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні 
виступи, інші джерела інформації з правових питань. З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших 
нормативних актів всім громадянам держава забезпечує видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки 
після набрання ними чинності”. 

Громадська правосвідомість та правосвідомість тих, що виховуються, - це внутрішня, духовна частина 
механізму правового виховання, а система норм права, способи та засоби правового виховання – його зовнішня, 
інструментальна частина.  

Механізм правового виховання особи в духовному внутрішньому зрізі (правовиховний процес особи) може 
бути представлений у вигляді таких стадій: 

1) накопичення правових знань, правової інформації; 
2) перетворення накопиченої інформації в правові переконання, навички правомірної поведінки; 
3) готовність діяти, керуючись цими правовими переконаннями, тобто поступати правомірно, у 

відповідності із законом. 
Результатом дії механізму правового виховання є рівень правової вихованості особи, її правова культура. 
Правова вихованість – внутрішній духовно-правовий стан, у якому знаходиться особа в момент прийняття 

рішення про те, як поводитися в тих чи інших обставинах. Це стан правосвідомості особи, рівень її правової культури, 
готовність до правомірної або протиправної поведінки. Рівень правової вихованості – це не тільки знання права та 
розуміння необхідності виконувати правові приписи. Він визначається ступенем сформованості ставлення до права і 
правового закону як до цінностей, що у демократичному суспільстві знаходяться поза конкуренцією. 

 
Правовий всеобуч – єдина загально-державна система вивчення законодавства, яка охоплює всі верстви 

населення, всіх державних службовців. 
Правовий всеобуч та правова освіта - по суті одне й те саме. Правова освіта, як і правове виховання, являє собою 

процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, 
небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку. Правова освіта – необхідний елемент правової 
культури, передумова правової вихованості особи. На всіх рівнях освіти повинно проводитися правове навчання. 

Структура навчання включає освіту: дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійно-технічну, вищу, 
післядипломну, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту. 

Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 затверджена Національна програма правової 
освіти населення, де, зокрема, підкреслюється, що правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів 
виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття 
                                                
2 Прес-конференція – зібрання представників преси, телебачення, радіо, яке офіційно скликається управлінням юстиції 
(можливо спільно з УМВС, прокуратурою, апеляційним та господарським судами, Спілкою юристів та іншими) для 
надання важливої інформації правового характеру, відповідей на запитання. 
3 Брифінг – коротка прес-конференція. 
4 Зустріч – бесіда керівника або спеціаліста з одним чи групою журналістів, як правило, за їх ініціативою. 



громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і 
свобод, а також виконання покладених на них обов'язків. Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на 
меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної 
позиції як члена громадянського суспільства. 

У зв’язку з необхідністю підвищення правової культури депутатського корпусу всіх рівнів, а також державних 
службовців та службовців органів місцевого самоврядування, виникла необхідність в їх професійній правовій 
підготовці. 

Крім того, розвиток ринкових відносин викликає необхідність в правовій освіті керівників, спеціалістів, 
посадових осіб підприємств, установ та організацій всіх форм власності. Правова освіта посадових осіб має на меті не 
тільки оволодіння мінімумом правових знань, але і відношення до їх використання: всі управлінські рішення повинні 
відповідати “букві” та “духу” закону. 

Функції правового всеобучу: 
Ø правова освіта та виховання молоді; 
Ø правова освіта депутатського корпусу всіх рівнів; 
Ø правова освіта працівників органів виконавчої влади на місцях; 
Ø правова освіта працівників органів управління громадських організацій; 
Ø правова освіта посадових осіб комерційних корпорацій – асоціацій, концернів, міжгалузевих, 

регіональних та інших об’єднань;  
Ø правова освіта правопорушників у місцях позбавлення волі та інших; 
Ø методичне забезпечення правового всеобучу (підтримка сукупності сучасних принципів, форм, 

методів і способів правової освіти і інформації, активна участь у їх здійсненні). 
З метою ефективного вирішення завдань правового навчання необхідне об’єднання зусиль державних органів 

та громадських організацій. 
Юридичні установи (органи внутрішніх справ, юстиції, прокуратура, суд, юридична фірма тощо) покликані 

організовувати конкретну участь юристів-практиків та вчених у роз’ясненні населенню актів законодавства, в 
інформуванні громадян про стан охорони правопорядку. 

Одночасно з навчанням громадян конкретним правовим нормам важливо втілити в громадську свідомість 
правові аксіоми, що пройшли випробування часом та перевірені практикою. 

Правові аксіоми повинні включати знання про: 
1) правові стимули – правові спонукачі до законослухняної поведінки, які створюють умови для задоволення 

власних інтересів суб”єкта (наприклад, пільга, право на власність та інші); 
2) правові обмеження – правові стримування протиправної поведінки, які утворюють умови для задоволення 

інтересів контрсуб’єкта, охорони і захисту суспільства (наприклад, обмеження дієздатності дітей; встановлені законом 
виборчі обмеження та інші). 

Завдання юридичної науки – здійснити відбір таких юридичних аксіом, відповідність яким виключала б 
неузгодженість поведінки людини із законом. Завдання юридичної практики – втілити їх у правосвідомість громадян 
ефективною професійною діяльністю юриста-спеціаліста. 

 
Однією з цілей правової освіти є подолання правового нігілізму – антиподу правової культури. 
Правовий нігілізм – деформований стан правосвідомості особи, суспільства, групи, що характеризується 

свідомим ігноруванням вимог закону, цінностей права, зневажливим ставленням до правових принципів та традицій, 
що виключають, однак, злочинний умисел. 

Ігнорування закону із злочинною метою – самостійна форма деформації правосвідомості. Разом з тим 
правовий нігілізм породжує правопорушення, в тому числі кримінальні злочини. 

Серед спеціальних засобів, що сприяють звести до мінімуму правовий нігілізм, слід назвати такі: 
1. Якість законів та інших нормативно-правових актів. Забезпечення належної ролі закону в системі правових 

актів. Наявність стабільності та незмінності у регулюванні суспільних відносин; 
2. Авторитет державної влади та налагодженість механізму її дії. Наявність розвинутої державної структури, 

яка здатна забезпечити виконання права. Удосконалення системи правоохоронних органів та правозастосовчої 
діяльності. Зміцнення законності. Підвищення ролі суду; 

3. Високий рівень правосвідомості, який дозволив би закону працювати. Збереження самобутності правової 
культури. Покращення системи правової інформації, професійного навчання та виховання юристів, інших посадових 
осіб. 

Необхідна систематична робота, спрямована на підвищення професійної культури всіх суб”єктів 
правоохоронної системи, що буде сприяти подоланню недовіри населення до роботи правоохоронних органів. 
Дотримання закону стане вигіднішим, ніж його порушення, коли закріпиться надійність права, що означає, з одного 
боку, захист набутих прав, а з іншого – можливість будь-якого громадянина, який не має юридичної освіти, знати свої 
права. Надійність права передбачає також стабільність правопорядку та можливість передбачити зміст конкретних 
юридичних рішень.  

 
Витяги з нормативно-правових актів  

щодо правової освіти, правового виховання та правової інформації 
 

(зі змінами та доповненнями станом на листопад 2003 року) 
 

Конституція України 



(прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 року) 

 
Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. 
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до 

відома населення у порядку, встановленому законом. 
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома 

населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. 
Закон України “Про інформацію” 

(від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII) 
 

Стаття 22. Правова інформація 
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. 

Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові 
акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, 
повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань. 

З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших нормативних актів всім громадянам держава 
забезпечує видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки після набрання ними чинності. 

 
Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 

(від 9 квітня 1999 року № 586-XIV) 
  

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян 
Місцева державна адміністрація: 
4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення; 

 
Указ Президента України “Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування 

населення” 
(від 17 лютого 2001 року № 101/2001) 

 
З метою удосконалення діяльності органів виконавчої влади щодо задоволення конституційних прав громадян 

на інформацію постановляю: 
1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям систематично проводити за участю керівників органів виконавчої 
влади Дні інформування населення. 

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Державному комітету 
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державному комітету зв'язку та інформатизації 
України, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям запровадити на 
загальнонаціональних та регіональних каналах телебачення і радіомовлення щотижневі "гарячі лінії" з актуальних 
проблем соціально-економічного розвитку держави. 

3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Українському 
національному інформаційному агентству "Укрінформ" вжити заходів щодо поліпшення взаємодії з центральними і 
місцевими органами виконавчої влади у питаннях інформування про їх діяльність. 

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним 
адміністраціям: 

забезпечити оперативне реагування на пропозиції, критичні зауваження населення, матеріали засобів масової 
інформації, в яких порушуються важливі питання державного будівництва; 

постійно надавати засобам масової інформації об'єктивну інформацію з актуальних питань політичного та 
соціально-економічного життя регіонів, регулярно проводити брифінги для журналістів; 

широко залучати до проведення інформаційної роботи, в тому числі на платній основі, товариства "Знання", 
"Просвіта", "Україна", інші громадські об'єднання, викладачів вищих навчальних закладів, відомих учених, діячів 
культури і мистецтва… 

Положення 
про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське 

та Севастопольське міські управління юстиції 
(Затверджено наказом Міністерства юстиції України 

30.08.2000 р. № 36/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

30 серпня 2000 року за № 558/4779) 
 
3. Основними завданнями управління юстиції є: 
…розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;… 
4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань: 
…56) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту 



прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції; 
57) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо 

правової освіти населення; вивчає стан правоосвітньої роботи в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і 
організаціях, бере участь у методичному забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду; 

58) надає методичну допомогу представникам державних органів у реалізації програми правової освіти 
населення; консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і 
методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, 
конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів; 

59) бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, 
бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;… 
 

Закон України “Про нотаріат” 
(від 2 вересня 1993 року № 3425-XII) 

 
Стаття 5. Обов'язки нотаріуса  
Нотаріус зобов'язаний:  
…сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних 

інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб 
юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;  
 

Закон України “Про прокуратуру” 
(від 5 листопада 1991 року № 1789-XII) 

 
Стаття 6. Принципи організації і діяльності прокуратури 
Органи прокуратури України: 
5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її 

зміцнення. 
 

Закон України “Про міліцію” 
(від 20 грудня 1990 року № 565-XII) 

 
Стаття 10. Основні обов'язки міліції 
Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана: 
…6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції 

заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;… 
 

Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх 
та спеціальні установи для неповнолітніх” 

(від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР) 
 

Стаття 4. Уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї та молоді, Республіканський 
комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх 

…Головними завданнями Уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім'ї та молоді, 
Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служб у справах неповнолітніх є: 

розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, 
громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання 
вчиненню ними правопорушень; контроль за виконанням цих заходів; 

координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації 
роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них; 

здійснення контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для 
неповнолітніх, організацією виховної роботи в навчальних закладах і за місцем проживання;… 

…подання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та 
організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної 
допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх… 

Стаття 5. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх 
Кримінальна міліція у справах неповнолітніх є складовою частиною кримінальної міліції органів внутрішніх 

справ і створюється на правах самостійного підрозділу в головних управліннях Міністерства внутрішніх справ України 
в Криму, місті Києві, Київській області, управліннях Міністерства внутрішніх справ міста Севастополя, областей, 
управліннях внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України на транспорті та Міністерстві внутрішніх справ 
України. 

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх зобов'язана: 
…виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, вживати в межах своєї 

компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні неповнолітніх;… 
Стаття 8. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації 



Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації є спеціальними навчально-виховними 
закладами для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання. До цих закладів можуть направлятися особи, 
які вчинили злочин у віці до 18 років або правопорушення до досягнення віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність. 

Основними завданнями загальноосвітніх шкіл і професійних училищ соціальної реабілітації є: 
…забезпечення соціальної реабілітації учнів, їх правового виховання та соціального захисту в умовах 

постійного педагогічного режиму. 
Стаття 11. Притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх 

…Основним завданням притулків для неповнолітніх є створення належних житлово-побутових та психологічних умов 
для забезпечення нормальної життєдіяльності неповнолітніх, тимчасово відчужених від сім'ї, а також надання їм 
можливостей для навчання, праці, змістовного дозвілля. 

Посадові особи притулків для неповнолітніх: 
надають неповнолітнім кваліфіковані та різнобічні (психологічні, педагогічні, медичні, юридичні) 

консультації залежно від конкретних причин соціальної дискомфортності; 
 

Закон України “Про Службу безпеки України” 
(від 25 березня 1992 року № 2229-XII) 

 
Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України 
Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана: 
8) здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;… 

 
Закон України “Про державну податкову службу в Україні” 

(від 4 грудня 1990 року № 509-XII) 
 

Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби 
Завданнями органів державної податкової служби є: 
…роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;… 
Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України 
Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції: 
роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових 

актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;… 
 

Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” 
(від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР) 

  
Стаття 11. Взаємодія бібліотек України з підприємствами, установами та організаціями 
Бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи держави. 
З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як складової частини 

інформаційних ресурсів держави бібліотеки взаємодіють з підприємствами, установами та організаціями, які мають 
бази даних та діяльність яких пов'язана із створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням 
інформації. 

Взаємодія бібліотек з підприємствами, установами та організаціями може здійснюватися в рамках державних і 
регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, а також на основі укладених 
угод.  

 
Типове положення 

про управління у справах сім’ї та молоді обласної, Севастопольської міської державної адміністрації 
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України  
від 24.02.2003 р. № 245) 
 
 3. Основними завданнями управління є: 
 забезпечення на відповідній території реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і 

сім’ї; 
 виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та 

правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, 
економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання 
насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;… 

 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 
 10) організовую та бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, 

спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді; 
 13) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, в тому числі через друковані та 

інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку провадить 
рекламну та видавничу діяльність… 

 5. Управління має право: 
 3) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його 



компетенції. 
6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами 

відповідної місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами. 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні Луганської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення 
від " 08 " квітня 2003 р. 
протокол № 2 

 
ПРИМІРНЕ  ПОЛОЖЕННЯ 

про громадську приймальню по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам 
населення 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Громадська приймальня по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам 

населення (далі – Громадська приймальня) створюється на громадських засадах за ініціативою відповідної 
територіальної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (далі – МКМР) на базі 
міського (районного) управління юстиції або відповідного місцевого органу державної виконавчої влади чи місцевого 
самоврядування. 

1.2. Діяльність Громадської приймальні спрямована на виконання Національної програми правової освіти 
населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001, та регіональних програм правової 
освіти населення і не може суперечити Конституції України, іншим нормативно-правовим актам та повноваженням 
органів і установ, працівники яких беруть участь в роботі Громадської приймальні. 

1.3. Приймальня в своїй роботі керується чинним законодавством України, а також цим Примірним 
положенням. 

1.4. Контроль за роботою Громадської приймальні здійснює заступник голови територіальної МКМР – 
начальник районного (міського) управління юстиції. 

1.5. Примірне положення про громадську приймальню розроблено відповідно до вимог ст.57 Конституції 
України, Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 19.03.1997 року       № 241/97 "Про 
заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення", постанови Кабінету Міністрів України від 
14.04.1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності, в засобах масової інформації". 

 
2. Мета та завдання 

 
2.1. Головною метою роботи громадської приймальні є надання правової допомоги малозабезпеченим верствам 

населення. 
2.2. Основними завданнями, покладеними на громадські приймальні, є: 
- надання безкоштовних консультацій та роз'яснень з правових питань; 
- надання допомоги щодо оформлення заяв, скарг і інших документів правового характеру; 
- надання інформацій про дію нормативно-правових актів, 
- надання інформацій про повноваження органів та установ. 
2.3. До малозабезпечених верств населення, які можуть отримати допомогу в Громадській приймальні, 

відносяться: пенсіонери, інваліди (незалежно від причини та групи інвалідності), багатодітні сім'ї, молодь у віці до 18 
років.  
 

3. Працівники громадської приймальні 
 

3.1. Діяльність Громадської приймальні забезпечується участю працівників органів юстиції, членів МКМР, 
інших зацікавлених осіб (в тому числі членів громадських організацій, політичних партій, інших об'єднань громадян, 
студентів та викладачів навчальних закладів відповідного профілю, юристів-пенсіонерів) – за узгодженістю з 
керівниками органів та установ, в яких вони працюють. 

3.2. Особи, що беруть участь в роботі Громадської приймальні, повинні бути обізнані в повному обсязі з 
питань, що входять до їх компетенції, мати стаж роботи на своїй посаді не менше одного року. 

3.3. Працівники Громадської приймальні зобов'язані: 
3.3.1. здійснювати прийом громадян у Громадській приймальні згідно графіку та надавати необхідну допомогу 

малозабезпеченим верствам населення з питань, що входять до їх компетенції; 
3.3.2. дотримуватися законодавства про звернення громадян; 
3.3.3. дотримуватись етики державного службовця; 
3.3.4. при отриманні конкретних даних про порушення прав та законних інтересів громадян, вимог чинного 

законодавства повідомляти відповідні установи та організації; 
3.3.2. вести журнал реєстрації звернень громадян. 



3.4. Працівники Громадської приймальні мають право: 
3.4.1. відмовити в наданні правової допомоги громадянам, що не підпадають під категорію малозабезпечених; 
3.4.2. вимагати від осіб, що забезпечують чи контролюють роботу Громадської приймальні, створення 

нормальних умов роботи; 
3.4.3. користуватися добіркою законодавства та методичних матеріалів управління юстиції. 

 
4. Здійснення прийому громадян 

 
 4.1. Прийом громадян в Громадській приймальні здійснюється згідно із затвердженим графіком роботи, але не 
рідше одного разу на тиждень. 
 4.2. Прийом громадян може здійснюватися як в робочий, так і в неробочий час (вихідні дні або після 
закінчення основної роботи). 
 4.3. Місцезнаходження та порядок роботи Громадської приймальні в обов'язковому порядку повинен 
висвітлюватися в засобах масової інформації. 
 4.4. Діловодство громадської приймальні здійснюється шляхом ведення журналу реєстрації звернень громадян. 
 4.5. Питання, з якими звертаються громадяни, по змозі розв'язуються під час прийому.  
 

5. Адміністративне керівництво та діловодство 
 

5.1. Адміністративне керівництво роботою Громадської приймальні здійснює голова територіальної МКМР з 
правової освіти населення та його заступник – начальник відповідного управління юстиції. 

5.2. В Громадській приймальні в обов'язковому порядку ведеться облік громадян, яким надано правову 
допомогу. 
 

6. Інші умови 
 

 6.1. Особи, що забезпечують або контролюють роботу Громадської приймальні, систематично надають 
інформацію щодо неї до обласного управління юстиції або до обласної МКМР. 

6.2. Територіальні МКМР з правової освіти населення систематично заслуховують роботу громадської 
приймальні на своїх засіданнях. 

6.3. Працівники, що здійснюють прийом в громадській приймальні, несуть особисту відповідальність за якість 
та повноту наданих роз'яснень, консультацій, відповідей тощо, а також за ведення діловодства та виконання завдань, 
покладених на громадську приймальню. 

 
Додаток № 1 

 
 

ЗРАЗОК ЖУРНАЛУ 
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Затверджено постановою колегії  
обласного управління юстиції 
від “ 29 ” вересня 2003 р. № 10 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення гри з правової тематики 

“Допитливі й кмітливі” 
 

Склад і функціональні обов’язки учасників гри. У навчальній грі бере участь весь клас (група), яка ділиться (за 
списком, бажанням учнів (студентів) чи за вибором викладача) на три команди: “допитливі”, “кмітливі” і “критики”. 

 
Викладач роз’яснює учасникам гри її зміст. По ходу заняття контролює ігровий режим, веде облік результатів у 

процесі гри. По закінченні підбиває підсумки, виставляє оцінки. 
 
“Допитливі” задають запитання чи ставлять задачу за темою заняття або за пройденим матеріалом. 
  
“Кмітливі” відповідають на поставлені запитання або розв”язують задачу. 
 
“Критики” стежать за регламентом, критикують дії і рішення двох перших груп, пропонують розподіл п’яти 

наявних балів між трьома командами. 



 
Інтереси і критерії оцінки діяльності учасників гри. 
У навчальній грі застосовується бальна система оцінки. Максимальна оцінка: два бали - за питання, три – за 

відповідь. “Критики” одержують бали, які вони аргументовано віднімають у двох інших команд. Викладач має право 
“вето” на несправедливе рішення критиків і право присудити додатковий бал за особливо цікаве запитання (задачу) 
або відповідь (розв’язання). 

 
Процес гри складається з чотирьох етапів. 
 
Перший етап. 
Підготовка до гри. Триває тиждень. За кожною темою учні вивчають спеціальну літературу, законодавчий 

матеріал, готують домашнє завдання, запитання, задачі. 
 
Другий етап. 
Початок гри (3-5 хв.) Гра починається перевіркою готовності учасників. Викладач роз’яснює учасникам гри її 

зміст, правила поведінки. Запізнення і порушення гри карається штрафними балами. 
 
Третій етап. 
Триває 30 – 35 хв., починається перевіркою домашнього завдання, за яке кожен учасник може одержати півбала 

або бал. Після цього команда “допитливих” ставить запитання чи пропонує задачу “кмітливим”, а “критики” оцінюють 
дії перших двох команд. 

На зачитування питання відводиться одна хвилина, на відповідь – 3-5, на критику – 2-4 хвилини. Після 
кожного туру команди міняються місцями: “допитливі” стають “кмітливими”, “кмітливі” – “критиками”, “критики” – 
“допитливими”. 

 
Четвертий етап. 
Триває близько 5 хвилин. Викладач підсумовує результати, проставляє бали проти кожного прізвища, аналізує 

дії учасників, вказує на допущені помилки, заслуховує міркування учнів. 
 

Затверджено постановою колегії  
обласного управління юстиції 
від “___”_______ 2003 р. № __ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення гри з правової тематики 
“Адвокати і прокурори” 

 
 Мета гри: навчальні ігри призначаються для глибшого вивчення і засвоєння знань з основ 

правознавства, зокрема, компетенції правоохоронних органів та адвокатів; розвитку мистецтва виступу (ораторського), 
вільного висловлювання своєї думки. 

 Склад і функціональні обов’язки учасників гри: у навчальній грі бере участь весь клас (група). Вона 
розподіляється (за списком, бажанням учнів (студентів) чи вибором викладача (ведучого)) на дві команди, які умовно 
можна назвати “Адвокати” і “Прокурори”. 

 Учасники гри повинні попередньо засвоїти компетенцію та повноваження органів прокуратури, 
адвокатів, вивчити відповідні розділи Кримінально-процесуального кодексу України. 

 Арбітри: (викладач, інший ведучий гри) у стадії підготовки до навчальної гри готують питання, 
роз’яснюють учасникам гри її зміст; по ходу заняття контролюють ігровий режим, ведуть облік результатів у процесі 
гри; по закінченні гри підсумовують бали та виставляють оцінки. 

 Капітани команд: (обираються командами чи призначаються викладачем з найактивніших учнів) 
записують на дошці склад своїх команд, заздалегідь готують по два-три запитання один одному з теми заняття, які 
задаються під час гри, стежать за ігровою дисципліною членів команди. 

 Члени команд: по черзі виходять до столу арбітрів, одержують питання, протягом однієї-двох хвилин 
відповідають на нього. 

 Критерії оцінки діяльності учасників гри: у навчальній грі застосовується бальна система оцінки 
учасників. За кожну вдалу й обгрунтовану відповідь учасник отримує один бал. Набрані учнем під час гри три бали 
дорівнюють оцінці “12”. За порушення ігрового режиму, підказки арбітри наділені правом карати штрафними балами. 

 Вихідними даними, які використовуються учасниками навчальної гри, є роздавальний матеріал, 
дошка, чисті аркуші паперу. 

 Процес навчальної гри складається з чотирьох етапів: 
підготовка до гри; 
початок навчальної гри; 
навчальна гра; 
підбиття підсумків. 
Перший етап. 
Підготовка до гри триває близько двох місяців. Учні проходять матеріал з компетенції правоохоронних органів 

та суду, готуються і відповідають на уроках, передбачених програмою. Капітанів команд попереджають про те, що 



вони зобов’язані підготувати два-три запитання один одному з теми заняття (викладачеві перед початком гри 
подаються підготовлені запитання та відповіді на них із посиланням на джерело). 

На перерві перед початком гри, капітани чи хтось із членів команди пишуть прізвища учасників гри на дошці, 
готують таблички із назвами команд. 

Другий етап. 
Початок ігрового заняття (3-5 хвилин). Ігрове заняття починається у визначений час перевіркою готовності 

учасників, які перед початком гри займають свої місця. 
Арбітр роз’яснює усім учасникам гри її зміст, правила поведінки. За запізнення та інші порушення карає 

штрафними балами. 
Учасники готують аркуші паперу із зазначенням прізвища і назви своєї команди. 
Третій етап. 
Починається з розминки. Арбітр оголошує одне-два запитання чи задачу, на які учасники гри повинні дати 

протягом 3-5 хв. письмову відповідь. 
Учні пишуть відповіді і задають їх арбітрам. Останні оцінюють відповіді і проставляють зароблені студентами 

бали проти прізвища кожного з них на дошці. Викладач по черзі викликає представників команд до столу. Вибравши 
питання (можна за допомогою вовчка), студент зачитує його і протягом 1-2 хв. відповідає на нього. Якщо йому важко це 
зробити, відповідь можуть дати інші студенти (усно чи письмово). По закінченні вказаного терміну вони здають свої 
записи викладачеві. 

За вказівкою викладача, який веде заняття, зароблені членами команди бали проставляються на дошці. Потім 
проводиться конкурс капітанів. Вони по черзі задають один одному запитання і відповідають на них. 

 
Четвертий етап. 
 
Підведення підсумків навчальної гри (5-10 хв.). Арбітри роблять підсумки гри, проставляють бали проти 

кожного прізвища, потім підсумовують їх по кожній команді. Викладач оцінює й аналізує дії учасників, вказує на 
помилки, допущені студентами, заслуховує міркування і виступи учасників. 

На основі одержаних протягом гри балів викладач виставляє оцінки й оголошує їх учням. 
 
Право знати право: Методичні рекомендації бібліотекам області з правового виховання юнацтва. 

Вип.. 2/ С.А  Сидоренко.- Луганськ, 2005.- 44 с. 
 
 
 
 
 
 
Другий випуск складено за замовленням фахівців по роботі з молоддю. До збірки увійшли примірні 

положення про громадську приймальню по наданню безкоштовної правової допомоги, про проведення гри 
з правових тем “Адвокати і прокурори”, “Допитливі й кмітливі”. Розглянуті теми “Обов’язки батьків по 
вихованню дітей”, “Правова культура в умовах розбудови незалежної України”, “Правове виховання. 
Правовий всеобуч.” 
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