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Методичний посібник розрахований на працівників органів юстиції, 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

педагогічних працівників, батьків, які займаються вихованням дітей.  

Методичний посібник призначений для використання  

у профілактичній та інформаційній роботі з батьками й дітьми. 
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ЗМІСТ 

1. Поняття правової освіти. 

2. Мета і завдання правової освіти. 

3. Реалізація права на здобуття необхідного обсягу правових знань. 

4. Основні напрями удосконалення правової освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 

Становлення демократичної правової держави, безумовне дотримання та 

ефективне забезпечення визнаних міжнародною спільнотою стандартів прав 

людини, домінування права в усіх сферах суспільного життя потребує 

підвищення правосвідомості та правової культури як суспільства в цілому, 

так й кожної посадової особи, кожного громадянина України.  

На визначення основних завдань щодо набуття правових знань, навичок та 

вмінь громадянами та посадовими особами державних органів, установ та 

громадських об'єднань, а також для їхнього організаційного та методичного 

забезпечення спрямована затверджена Указом Президента України від 18 

жовтня 2001 року №992/2001 «Національна програма правової освіти 

населення». 

Правова освіта - це структурний компонент освіти в Україні, процес 

набуття правових знань, навичок та вмінь, формування поваги до права, 

закону, прав та свобод людини, відповідних правових орієнтацій та 

оцінок, правових поведінкових установок та мотивів правомірної 

поведінки.   

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 

Метою правової освіти є: 

Сприяння  підвищенню  доступу  населення  до  джерел правової інформації; 

Відродження інтересу громадян до права як основної цінності 

громадянського суспільства; 

Формування  у  населення  праворозуміння на фундаменті високих духовних 

цінностей та демократичної культури.  



Завданнями правової освіти є: 

Забезпечення   вільного  доступу  громадян  до  джерел правової інформації; 

Створення  належних умов для набуття громадянами знань про свої права, 

свободи та обов'язки; 

Системне, планомірне доведення до свідомості населення правових  

цінностей, принципів верховенства права та пріоритету прав людини, 

забезпечення правомірної поведінки і росту  правової активності; 

Формування у населення праворозуміння, як форми пізнання сутності і ролі 

права у регулюванні суспільних відносин, заснованого на належній правовій  

культурі як системі духовних цінностей у сфері функціонування права і 

правосвідомості громадян; 

Організація широкого інформування населення про правову політику 

держави, стратегію її реалізації, пріоритетні завдання у цій сфері;  

Вплив на громадську думку щодо негативності протизаконної поведінки, як  

фактору профілактики правопорушень (особливо серед дітей та молоді). 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ 

ПРАВОВИХ ЗНАНЬ 

Право громадян України на набуття необхідного обсягу правових знань 

забезпечується мережею загальних та спеціалізованих закладів освіти 

незалежно від форм власності, правовим інформуванням населення через 

засоби масової інформації та культурно-освітні установи. 

Правова освіта є обов'язковим елементом навчально-виховного процесу 

в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних 



навчально-виховних, вищих навчальних закладах, закладах підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

Правова освіта забезпечується: 

органічним поєднанням правової освіти із загальною середньою і 

професійною освітою, культурою, політичним, економічним, моральним, 

естетичним та іншими формами виховання; 

відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про процеси у 

правовій сфері; 

систематичністю і безперервністю поширення і одержання знань про 

державу і право; 

участю юристів та їх об'єднань у розповсюдженні правових знань; 

організаційними та методичними заходами міністерств та відомств, місцевих 

органів державного управління і самоврядування, закладів освіти та наукових 

установ, підприємств і організацій.  

Надання початкових правових знань про норми поведінки, звички щодо їх 

виконання, виховання поваги до батьків, вихователів, ровесників, людей 

похилого віку та інших осіб починається у дошкільних виховних закладах, а 

продовжується й поглиблюється у загальноосвітніх школах, професійних 

навчально-виховних, вищих навчальних закладах, закладах підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів, в яких правознавство викладається як 

низка обов'язкових навчальних дисциплін, здійснюється широка позакласна і 

позааудиторна правовиховна робота, до якої залучаються практикуючі 

юристи, вчені-юристи, працівники правоохоронних органів, інші фахівці.  

Важливою складовою правової освіти є самоосвіта громадян з питань 

держави і права. 



Для кваліфікованої правової освіти населення у засобах масової інформації 

створюються спеціальні правові телевізійні і радіомовні передачі, випуски, 

журнали, через які громадян систематично інформують про прийняті 

законодавчі та інші нормативні правові акти, діяльність органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, стан правопорядку, боротьбу із 

правопорушеннями, їх профілактику тощо. У культурно-виховних установах, 

на підприємствах, організаціях, при громадських об'єднаннях 

організовуються юридичні консультації на громадських засадах, центри 

правової допомоги, університети правових знань, лекторії, кінолекторії, 

проводяться виставки юридичної літератури, читацькі конференції та інші 

заходи. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 

Основними напрямами вдосконалення правової освіти в Україні є: 

наукове, методичне та організаційне забезпечення розвитку правової освіти;  

розробка концепції правової освіти в Україні, відповідних галузевих та 

регіональних програм; 

сприяння створенню та діяльності недержавних фондів підтримки правової 

освіти населення; 

розширення мережі закладів юридичної освіти, зокрема юридичних ліцеїв, 

коледжів, шкіл (класів, груп) з поглибленим вивченням правознавства, 

підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів; 

забезпечення населення та посадових осіб необхідною нормативною та 

іншою правовою інформацією (текстами законів, кодексів, науково-

практичними коментарями тощо); 



створення мережі спеціалізованих видавництв правничої літератури, 

юридичних журналів наукового та практичного спрямування, газет та інших 

періодичних видань; 

організація ступеневої системи правової підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації юридичних кадрів тощо. 

   


