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Об’єкт дослідження: духовна складова сучасного суспільства.

Предмет дослідження: правова культура сучасних тинейджерів.

Методи дослідження: діалектичний, загальнологічні методи : 
аналіз і синтез, узагальнення, індукція і дедукція,
аналогія, системний підхід; методи емпіричного
дослідження: порівняння, опис, вимір, опитування.



Правова культура – соціальний феномен, що характеризує 
рівень розвитку правових явищ в цілому, якість правового 
життя індивіда та суспільства, рівень правосвідомості, 
правоздатності та дієздатності громадян, стан законності 
та правопорядку, гарантій прав і свобод особи, 
досконалості законодавства та юридичної практики, 
правового клімату у суспільстві та державі.



Праворозуміння

• Типи: матеріалістичний та ідеалістичний.
• Види: метафізичний, механічний, економічний; 

теологічний, натуралістичний, формально-догматичний, 
а також феноменологічний, герменевтичний, 
антропологічний, психологічний, синергетичний тощо. 
християнський, ісламський, індо-буддійський, китайсько-
конфуціанський, японський.

• Залежно від розмежування чи ототожнення права і 
закону виокремлюють позитивістський і 
непозитивістський типи праворозуміння. 

• Рівні праворозуміння: буденний (буденно-емпіричний), 
професійний (практичний) та науковий (теоретичний)



Сучасні тинейджери – хто вони?

Учні професійно-
технічних 

навчальних 
закладів; 7

Студенти вищих 
навчальних 
закладів; 6

Учні шкіл; 87

Проживають 
окремо; 10

Проживають 
з батьками; 

90

Працюють, 
але 

потребують 
підтримки 
батьків; 27

Повністю себе 
забезпечують; 

5

Не працюють; 
68



Право - це Закон; 
126

Право - це 
інструмент 

регулювання 
суспільних 
відносин, 

необхідне "зло"; 6

Право - це 
природні права і 

свободи; 18

Задоволені 
рівнем реалізації 

своїх прав; 47

Вважають, що їх 
права ігнорують; 

24

Не задоволені 
рівнем реалізації 

своїх прав; 79



Отримують 
правові знання у 
закладах освіти; 

85

Отримують 
правові знання із 
засобів масової 
інформації; 17

Дізнаються про 
права зі слів 

близьких осіб; 48
Визнають 
соціальну 

цінність права, 
готові 

виконувати 
приписи 

законодавства; 56

Не визнають 
соціальну 

цінність права у 
зв'зку з тим, що 

закони не 
працюють; 94



• На сучасному етапі необхідним кроком є розроблення 
державної програми правового виховання молоді, 
реалізація якої покладалася б на державні органи, 
органи місцевого самоврядування, заклади освіти, 
громадські організації, засоби масової інформації.
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