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Тема: Види правової культури 

Мета: систематизувати знання студентів щодо структури, видів правової 

культури та вміти аналізувати фактори взаємозв’язку правової культури та правової 

свідомості з політикою, економікою та правом 

План 
1. Поняття та структура правової культури. 
2. Правова культура суспільства. 
3. Правова культура особистості. 
4. Професійна культура юриста. 
5. Правове виховання як засіб підвищення правової культури і правосвідомості. 

Ключові поняття та категорії: правова культура, структура правової культури, 

правова культура особистості, правова культура суспільства, професійна правова 

культура, правові цінності, правове виховання, форми правового виховання. 

Реферати 
1. Об’єктивні і суб’єктивні фактори формування правової культури. 
2. Форми і методи правового виховання. 
3. Правова свідомість і правова культура. 
4. Роль правової культури юриста у розвитку правової культури суспільства. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Як співвідносяться поняття «культура» та «правова культура» ? 

2. Які основні функції правової культури? 

3. З яких структурних елементів складається правова культура громадянського 

суспільства? 

4. Як співвідносяться правова культура суспільства і правова культура окремої 

особистості? 

5. В умовах якого політичного режиму можливе формування високого рівня 

правової культури? 

6. Чим характеризується високий рівень правової культури громадянина? 

7. Чому високий рівень правової культури суспільства є запорукою розбудови 

правової держави ? 

8. Які фактори формування професійної правової культури юристів вам відомі? 

9. Які функції правової культури юриста? 

10. Назвіть три необхідні якості представника тієї юридичної професії 

(юрисконсульт організації, суддя, адвокат, прокурор, нотаріус, викладач права тощо), 

яку Ви хотіли б обрати після набуття юридичної освіти. 

11. Спираючись на власний життєвий досвід і відому практику правового 

виховання, сформулюйте пропозиції по покращенню правовиховної діяльності щодо 

населення України, зокрема молоді, у сучасних умовах. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Розкриваючи поняття правової культури, потрібно звернути 

увагу на те, що правова культура є невід’ємною частиною загальної культури, і вплив 



юридичної еліти має велике значення на зовнішню правову культуру суспільства. У 

відповіді повинно бути сформульовано визначення правової культури, а саме: правова 

культура - це вид суспільної культури, який виражається в наявності глибоких знань і 

розумінні права, високосвідомому виконанні його вимог, як осмисленої необхідності і 

внутрішньої переконаності. 

Студент має розуміти, що правова культура об’єднує правосвідомість, правове 

мислення, правотворчість, юридичну практику та інші правові явища, але тільки ту їх 

частину, яка відноситься до загальнолюдського ціннісно-правового надбання. Правова 

культура має певну структуру, яка складається з елементів: 

а) рівень правосвідомості і правової активності громадян; 

б) стан юридичної практики; 

в) режим законності й правопорядку. 

До другого питання. При розгляді другого питання необхідно зосередити увагу 

на правовій культурі суспільства, яка становить систему духовних і матеріальних 

цінностей в сфері функціонування права, і тому що вона формується не безпосередньо 

в правовій системі, а опосередковано в економічній, інформаційній та інших системах, 

які зазнають вплив права. 

До третього питання. Студенти мають знати, що правова культура особистості-

це зумовлені правовою культурою суспільства рівень і характер прогресивно-правового 

розвитку особистості, що забезпечують її правомірну діяльність. Правова культура 

особистості включає таке: 1) знання законодавства (інтелектуальний зріз), 2) 

переконаність у її необхідності та соціальній корисності законів і підзаконних актів 

(емоційно-психологічний зріз); 3) уміння користуватися правовим інструментарієм- 

законами й іншими актами - у практичній діяльності (поведінковий зріз). Слід звернути 

увагу на правову активність, як елемент змісту правової культури особи, яка виступає 

соціально корисною ініціативною діяльністю і спрямована на зміцнення законності і 

правопорядку в суспільстві. 

До четвертого питання. Потрібно засвоїти , що професійна правова культура - 

одна із форм правової культури суспільства, властива тій спільноті людей, яка 

професійно займається юридичною діяльністю, вона вимагає фахової освіти і 

практичної підготовки. Разом з тим кожна юридична професія має свою специфіку, що 

зумовлює й особливості правової культури різних її представників (суддів, 

прокурорських працівників, співробітників органів внутрішніх справ, юрисконсультів, 

адвокатів тощо). 

До п’ятого питання. У відповіді повинно бути сформульовано визначення 

правового виховання - цілеспрямований вплив на свідомість та поведінку суб'єкта з 

метою отримання ним правових знань і навичок для формування активної правової 

позиції. Правове виховання тісно пов'язане з усіма видами соціального виховання - 

морального, політичного, естетичного тощо. Студенти повинні визначити ознаки та 

функції правового виховання. Слід звернути увагу на способи правового виховання, до 

яких належать такі: правова освіта; правова пропаганда; юридична практика державних 

органів та інших організацій; правомірна поведінка громадян, їх особиста участь у 

здійсненні (реалізації) та охороні правових норм; самовиховання. Разом з тим студенти 

мають знати, що сутністю правового виховання є формування правової установки на 

узгодження прагнень і очікувань особистості з інтересами й очікуваннями суспільства, 

тобто процес вироблення стійких правових ідей і принципів у правосвідомості 

вихованців, формування правової культури. 
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