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Особливості сучасного етапу роз-
витку українського суспільства на межі 
століть характеризуються радикаль-
ними перетвореннями в усіх сферах 
людської діяльності. Громадські про-
цеси та їх динамізм, пов’язані з виник-
ненням кризових ситуацій, складністю 
їх вирішення, загостренням конфлік-
тів і соціальних протиріч, призводять 
до проявів соціальних відхилень і деві-
антної поведінки. При цьому найбіль-
шу стурбованість викликає девіантну 
поведінку підлітків як найменш захи-
щеної соціальної групи в кризових си-
туаціях. Все це обумовлює найсерйоз-
нішу увагу і інтерес педагогів до пи-
тань і проблем правового виховання 
підлітків.

В юридичній та спеціальної 
психолого-педагогічній літературі, яка 
аналізувала правосвідомість підлітків 

виділяються наступні його особливос-
ті: по-перше, це уявна обізнаність в 
кримінальному законодавстві; по-
друге, підлітки відчувають труднощі в 
зіставленні своєї поведінки і вимог за-
кону; по-третє, неповнолітні підлітки 
не вміють застосовувати правові зна-
ння в конкретній ситуації; по-четверте, 
при оцінці або характеристиці того чи 
іншого протиправного вчинку підліт-
ки керуються не нормою закону, а мо-
тивом дії; по-п’яте, спостерігається за-
лежність правосвідомості неповноліт-
ніх від впливу дорослих і більш авто-
ритетних для них людей або впливу 
думки групи. Звідси випливає, що най-
важливішим засобом профілактики і 
педагогічної корекції поведінки є пра-
вове виховання підлітків, яке формує 
самостійну форму свідомості – право-
свідомість.
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Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури засвідчив, що в цілісній системі 
виховання особистості правове вихо-
вання трактується як значуща її скла-
дова, актуальність якої посилюється в 
умовах зниження духовних цінностей 
людини, ускладненні криміногенної 
ситуації в державі (М.І.  Болдирєв, 
В.В. Головченко, М.М. Галімов, Г.П. Да-
видов, А.І.  Долгова, І.Г.  Запорожан, 
Л.В.  Кузьменко, Н.Ю.  Майданкіна, 
А.Ф. Нікітін, В.М. Обухов, О.І. Пометун, 
І.Ф.  Рябко, Р.О.  Сафаров, 
В.О.  Сухомлинський, Л.В.  Твердохліб, 
С.М. Фалько та ін.). Зокрема, Т. І. Акі-
мова пише, що «правове виховання  – 
це організоване, систематичне, ціле-
спрямоване вплив на особистість, 
формує правосвідомість, правові уста-
новки, навички і звички активного 
правомірної поведінки, правову куль-
туру» [1, с. 409].

Правове виховання  – цілеспрямо-
ваний процес, який передбачає озбро-
єння вихованців правовими знання-
ми та вміннями й формування на цій 
основі правосвідомості та правової 
поведінки законослухняного грома-
дянина.

А.Й. Капська визначає соціально-
правове виховання як цілеспрямовану 
систематичну діяльність державних 
органів та соціальних інститутів, яка 
спрямована на здобування дітьми та 
молоддю правових знань, перетворен-
ня їх в особисті переконання, форму-
вання на їх основі правосвідомості та 
правової поведінки.

Дослідниця також запропонувала 
модель соціально-правового вихован-

ня школярів, яка складається з со-
ціаль но-правового світогляду, актив-
ної життєвої позиції та соціального 
захисту інтересів [2, с. 329].

На сьогоднішній день в Україні 
основними органами й службами в 
справах неповнолітніх та спеціальни-
ми установами, що здійснюють соці-
альний захист і профілактику право-
порушень неповнолітніх є [3, с 51]:

1. Державний комітет України у 
справах сім’ї та молоді, республікан-
ський комітет у справах сім’ї та мо-
лоді.

2. Школи соціальної реабілітації та 
професійно-технічні училища соціаль-
ної реабілітації.

3. Центри медико-соціальної реабі-
літації неповнолітніх.

4. Притулки для неповнолітніх.
5. Суди.
6. Кримінальна міліція у справах 

неповнолітніх.
7. Приймальники-розподільники 

для неповнолітніх.
8. Виховно-трудові колонії держав-

ного департаменту України з питань 
виконання покарань.

9. Інші органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи та організації, 
окремі громадяни, що беруть участь у 
здійсненні соціального захисту та про-
філактики правопорушень неповно-
літніх у межах своєї компетенції.

На нашу думку необхідно, зробити 
все, щоб наблизити право до народу, 
щоб зміцнити масову правосвідомість, 
щоб народ розумів, знав і цінував свої 
закони, щоб він добровільно додержу-
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вався своїх обов’язків і заборон та ло-
яльно користувався своїми повнова-
женнями. Право мусить стати чинни-
ком життя, мірою реальної поведінки, 
силою народної душі.

Таким, чином у сфері правового ви-
ховання підлітків для України в даний 
час актуальними є такі завдання: ство-
рення обґрунтованої державної право-
вої політики, а на її основі – концепції 
правового виховання населення; ство-
рення багатоступеневої системи пра-
вового виховання і освіти; підвищення 
загального рівня моральності грома-
дян; популяризація правових знань 
(зокрема через засоби масової інфор-
мації); пробудження інтересу в насе-
лення до правових знань і підвищення 
їх доступності; застосування методів 

реклами і «public relations»; розвиток 
сімейного правового виховання тощо.
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