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ОСНОВИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДИНИ, ЯК СУБ’ЄКТА 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Правосвідомість займає особливе, можна сказати, центральне місце в питанні 

формування правової культури людини, оскільки втілення правових норм в життя 

відбувається в переважній більшості випадків через свідому, вольову поведінку 

людини.  

Актуальність такого питання, як правова культура, визначається гострою 

необхідністю всебічного розвитку громадянської правосвідомості, задоволенням 

потреби у правовій інформації, заохоченням громадськості до участі в будівництві 

демократичної, соціальної держави. 

Ще у II ст. н. е. римський юрист Гай визначав, що закон – це те, що народ 

повелів і постановив [1]. 

Виняткове значення в історії становлення та розвитку правових систем світу 

має право Стародавнього Риму. У свою класичну епоху воно сягнуло апогею, 

ставши найдосконалішою, найуніверсальнішою для античності системою права. 

Тут набуло завершеного формулювання чимало основоположних принципів, які 

використовуються і зараз. 

Шарль-Луї де Монтеск'є свого часу писав: «Коли я приїжджаю в іншу країну, 

то не питаю, чи хороші там закони. Я цікавлюся, чи виконуються ті, що є». 

Побудова демократичної, правової держави, що проголошено Конституцією 

України, обумовлює суттєве підвищення правосвідомості громадян, їх правової 

культури, неухильне дотримання ними вимог законодавства, послідовну 

реалізацію основних прав і свобод людини й громадянина. Успішне вирішення 

цих завдань залежить від багатьох факторів і здебільшого від рівня організації 

правової освіти і виховання населення країни. 



Щодо правової культури у сфері безпеки життєдіяльності, то правова 

культура рятувальника, працівника ДСНС і просто пересічної людини означає її 

позитивну правову свідомість у її дії, розуміння принципів права, повагу до нього, 

впевненість у справедливості законів, юридичних прав і обов’язків та інших 

правових явищ, а також правову активність. 

Правова культура - це різновид загальної культури, яка становить систему 

цінностей, що досягнута людством у галузі права і стосується правової реальності. 

Правове виховання - це цілеспрямована діяльність держави, громадських 

організацій, окремих громадян щодо передачі юридичного досвіду; 

систематичний вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування 

відповідних позитивних уявлень, поглядів, ціннісних орієнтацій, установок, що 

забезпечують додержання, виконання і використання юридичних норм. 

Форми, засоби і методи правового виховання виступають організаційним і 

методологічним механізмом, за допомогою якого суб'єкти правового виховання 

впливають на суспільну й індивідуальну свідомість, допомагаючи останньому 

сприйняти правові принципи і норми [2]. 

Основними функціями правової культури є: 

-  пізнавальна - засвоєння правової спадщини минулого й сьогодення 

вітчизняної та іноземної; 

-  регулятивна - забезпечення ефективного функціонував всіх елементів 

правової системи і створення непохитного правопорядку; 

-  нормативно-аксеологічна - оцінка поведінки особи, рівня розвитку 

законодавства, стану законності і правопорядку відповідно до норм права держави 

і міжнародних стандартів. 

Змістом правового виховання є залучення людей до знань про державу і 

право, законність, права і свободи особи, вироблення у громадян стійкої орієнтації 

щодо законослухняної поведінки. 

Література: 

1. Підопригора О. А. Римське приватне право. – К.: 2001. – 440 с. 

2. Снігур І. Й. Правова культура в контексті реалізації прав громадян на участь у здійсненні державної 

влади // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 3. – с. 55–65. 


