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РОЛЬ ПРАВОВОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Правову основу безпеки життєдіяльності становить Конституція України 

як за своїми юридичними особливостями, так і своїми принципами, тобто 

юридично вираженими об'єктивними закономірностями організації і функції 

соціально-економічної, політичної, духовної сфер суспільства, правового 

положення особи. 

Конституційні норми, з одного боку, закладають суть безпеки (норми-

принципи), а з іншого, – вказують на цілі подальшого розвитку і реалізацію 

правового забезпечення безпеки життєдіяльності (норми-програми, норми-

завдання, норми-зобов'язання). 

Правова культура особи передбачає її позитивну правову свідомість у дії. 

Це творча діяльність, яка відповідає прогресивним досягненням суспільства в 

правовій сфері, завдяки якій відбувається постійне правове збагачення індивіда. 

Правову культуру особи і суспільства можна розглядати як одну з 

категорій загальнолюдських цінностей, як найважливіший результат загально 

гуманних завоювань, вона стає невід'ємним компонентом цивілізованого 

громадянського суспільства. 

Прийняття в Україні Конституції, створення відповідно до неї правових 

законів є суттєвим фактором подальшого піднесення української культури. 

Вона формує громадянську, політичну і правову свідомість особистості, сприяє 

розвиткові загальної культури нації в демократичному і гуманістичному 

напрямах, утвердженню в свідомості людей поваги щодо соціальної 

справедливості. Стосовно людини як суб’єкта безпеки життєдіяльності правова 

культура – це знання і розуміння соціальної суті свого значення, усвідомленого 

виконання своїх обов’язків. 

Конституцію України можна розглядати як юридичну форму засад 

культури українського суспільства, його окремих прошарків та громадян. 



Правова культура особи включає: 

1) знання законодавства (інтелектуальний зріз), поінформованість була і 

залишається важливим каналом формування юридично зрілої особи; 

2) переконаність у необхідності і соціальній корисності законів і 

підзаконних актів (емоційно-психологічний зріз); 

3) уміння користуватися правовим інструментарієм – законами та іншими 

актами у практичній діяльності (поведінковий зріз). 

Показником правової культури є правова активність особи як вища форма 

правомірної поведінки, що припускає: 

1) наявність високого рівня правосвідомості; готовність до ініціативної 

правомірної 

діяльності в правовій сфері на основі шанобливого ставлення до права, 

переконаності в необхідності і справедливості правових норм, їх добровільного 

здійснення, досконалого знання права (внутрішній аспект); 

2) цілеспрямовану, ініціативну, позитивну соціальне корисну діяльність 

особи, що перевершує звичайні вимоги до можливої і належної поведінки, 

спрямовану на розвиток демократії, зміцнення законності і правопорядку 

(зовнішній аспект). 

У суспільстві поряд з верховенством права має існувати також 

верховенство правової культури суспільства. Це можливо за умови поширення 

духу правової культури, яке здійснює держава. Досягти такого стану 

суспільства, нажаль вдається не кожній державі. Стосовно правової культури 

людини в 

Україні звертається особлива увага до необхідності виховання громадян, 

законослухняних і активних в плані їх участі у формуванні держави. 
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