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Актуальність теми. Правове виховання (лат. Cultur juridicalis) – це процес 

формування громадянина, що усвідомлює своє призначення у суспільстві.  

Правове виховання засобами козацької  культури важливий  дидактичний напрям 

правового виховання в сьогоденні. Логіка аналізу процесу формування правової культури 

і нормативної дисципліни серед козаків потребує розгляду не тільки поняття “норма”, а й 

„правосвідомість”, через різноманітну звичаєву соціокультурну діяльність. Козацька 

звичаєва реальність презентувала високий рівень соціокультурної діяльності, всередині 

якої функціонували системи: релігії, моралі, прикладного мистецтва, фольклорної 

культури, обрядово-традиційної діяльності, обрядово-театральної культури, на які 

спирався правовий норматив. Система правових нормативів  активізувала мотиваційну  

правову поведінку, визначала  її рівневі показники (ідеальне, зразкове, ціннісне). Названа 

особливість як систематизувала, так і трансформувала правосвідомість настроїв, 

моральних установок у ціннісну сферу правотворчої культури. Правосвідомість, у свою 

чергу, теж система уявлень, переконань, емоцій та почуттів, що відбиває громадянське 

ставлення та гідну позицію людини-творця до реальної дійсності; у козацтві визначає 

рівень нормативної самокорекції та соціальної самосвідомої активності. Правосвідома 

людина готова удосконалювати свій правовий досвід через практичну діяльність і бути 

готовою  креативно діяти у межах освітньо-просвітньої правової реальності; козак, 

завдяки здатності до свободи вибору, створював навколо себе стабільну культуру 

правдивих та гуманних взаємин [1, 2,3]. 

Виклад матеріалу. Козацьке правове виховання корегувалось релігійною нормою, 

козацькими релігійними святами, основами культури правової взаємодії, змістовно-

практичним виявом  правосвідомості, законами козацької та лицарської честі, козацькими 

та старшинськими присягами. Морально-естетичні установки козацької культури 

визначали в усі століття духовні переконання: необхідність орієнтації на права та 

обов‟язки. Співвідношення взаємодії правового виховання, правосвідомості, 

внутрішнього духовного самовдосконалення громадянина-козака представлене власне 

через творче накопичення сукупності матеріальних і духовних надбань загальної 

культури, що можна розглянути через аспекти неписаних «Законів козацьких честі» та 

«Законів лицарської честі»: спадкоємність культурно-освітніх традицій роду, народу; 

збереження культурологічної парадигми в нормах звичаїв як ядра соціально-правового 

самовиховання; примноження культурно-історичного способу самовдосконалення через 

систему релігійно-обрядової культури; фіксація та самоаналіз пісенно-фольклорних 

джерел як культурологічно-нормативної спадщини; традиційно-звичаєве прогнозування 

образу творчо-інтелектуального індивіда конкретно історичної епохи через виховний 

вплив соціально-правових норм, у козацьких святах. Поява правових переконань 

виробляються на основі знань про обов‟язки в життєвому просторі, на основі спільності 

прав і обов‟язків, що ґрунтуються на законах, прийнятих суспільством. Увага до 

правового виховання закладалась ще з дитинства через норми поведінки, звички, потреби. 

Виховання молодого покоління – це завжди формування майбутнього держави. А 

майбутнє залежить від моральних якостей індивідів, від вірності традиціям та ідеалам 

держави. Християнська мораль орієнтувала на гідну поведінку кожного індивіда в 

громаді. Як відомо, серед основних символів козацтва були Матінка-Покрова 

(непереводність гідного козацького роду), Архистратиг Михайло (перемога над злом), 

Микола - чудотворець (доброчинство та меценатство, а також непереможність морських 



походів). Як і козацька символіка, так і міфологія були дієвими  механізмами реалізації 

релігійної норми доби Ренесансу та Бароко на Україні; часто вони визначали критерії 

релігійного ідеалу. Міфологія про Божу Матір була важливим засобом корекції 

взаємостосунків індивідів у сім‟ї, також козаків із матір‟ю, сестрою, дівчиною, жінкою. 

Можна наголосити, що і понині важливими сімейно-громадськими святами, що 

коригують поведінку батьків, громади, кожної людини, незалежно від її соціальних 

функцій є такі релігійні свята, як Введення Марії в храм (свято має систему фольклорно-

традиційних та символічних дійств, що визначають правові вимоги до кожного індивіда 

різного віку та статі та орієнтують на обов‟язки батьків), Різдво та Святий Вечір 

(визначають поведінку родини, більш далекої родини, хрещених батьків, сусідів щодо 

виховання дітей та поваги до материнства), Благовіщення (аналізує відповідальну 

поведінку дівчини), Покрова (представляє ціннісні орієнтири бачення жінки-матері як 

Берегині та продовжувачки роду людського) тощо [2,3]. 

Козацькі свята та правове виховання. Козацькі свята пронизані регулятивною, 

соціально-нормативною культурою і мають можливість привертати увагу до різних зрізів 

як соціальної норми, так і  правової реальності: структурно-функціональний (що дає 

можливість удосконалювати рівень правосвідомості через режим правопорядку у 

реалізації соціальних ролей традицій свят, що нині є державно-релігійними); оцінковий 

(що розкриває систему цінностей в ракурсі міжіндивідуальної взаємодії на рівні свободи 

вибору активної громадської позиції у підготовці до державно-релігійних свят); 

самокорекційний (визначає культуру правової взаємодії у реалізації ідеального, 

зразкового, ціннісного), регулятивний (моделює поведінкові правові дії); акумуляційний ( 

зберігає й накопичує досвід про правовому реальність), трансляційний (визначає 

безперервний поступ знань про рівень моралі та загальної культури), соціальний (служить 

спадковому примноженню отриманих знань про правову реальність, орієнтації на 

фіксацію знань про правову культуру, функції права). Козацька культура, завдяки 

соціальним нормам, визначає у кожній людині самореґулятор поведінки, формує якості 

відповідальної людини, здатної до вияву культури правової взаємодії [3]. Культура 

правової взаємодії – це фактор уваги до права на самореалізацію, самоутвердження, 

самовдосконалення; усе разом формувало правову культуру особистості. Правова 

культура не може сформуватися, якщо відсутній рівень  моралі та загальної  культури. 

Загальний рівень культури важко сформувати без орієнтації на соціальні норми. Правова 

культура є фактором, а також різновидом загальної культури, що відбиває правову 

взаємодію людей на рівні правових відносин. Правова культура – це: різновид загальної 

культури, система ціннісно-моральної відповідальності, прав та обов‟язків, рівень 

правосвідомої взаємодії індивіда із соціумом, реалізація прав та обов‟язків у різних 

сферах діяльності, активна громадянська позиція в охороні правопорядку, правосвідома 

специфіка реалізації життєвих питань, культурна правова діяльність соціально-

професійних груп та індивіда. До показників правової культури особистості відносять: 

знання й розуміння правотворчої культури, наявність сумління, творчо-правового 

самовизначення, нормативно-стверджуючої звички, рівень особистісної правореалізуючої 

впевненості, бажання правопорядку й  поваги до нормативу, креативність у нормативно 

правовій активності, право свідомий характер самопрезентації. Показники правової 

свідомості особистості за козацтва визначались такі: намагання здобувати навички 

користування системою аргументів для розв‟язання розбіжностей, активне призбирування 

знань про основні норми співжиття, бажання до глибинного осмислення правостосунків у 

соціумі. Показники правової свідомості соціуму – це: прогнозування загальної культури 

поведінки, конденсація соціальних норм для корекції особистісної та групової 

самосвідомості. Виходячи із сказаного, варто зазначити, що правова культура, як відбиття 

сукупності усіх ціннісно-нормативних рівнів, не тільки визначає правореалізуючу дію, а й 

фіксує найвищий правотворчий рівень громадянської й правосвідомої культури 

особистості, соціальної групи, суспільства. Правова культура як складова частина засад 



демократії в суспільстві,  а також різновид загальної культури суспільства, особистості, 

групи, відображає зрізи реальної правосвідомості кожної людини, що змалечку дотична до 

порядку, вихована на звичаєвому праві, релігійній, моральній, естетичній нормі. 

Правосвідомість козака-українця має своє відображення у життєвій дійсності індивіда, 

групи, суспільства. Становлення індивідуальної правосвідомості відбувається через власні 

установки, мотиви, настрої. Їх поява в певній мірі залежить від оцінки формальних і  

формальних груп.  Правова культура не може відбутися як така при відсутності 

правосвідомості. Правова свідомість є умовою конкретизації та вияву практичного рівня 

правової культури. Правова свідомість – це в дійсності рівень відбиття ставлення індивіда 

до правової реальності, а також уміння моделювати певні поведінкові правові дії [3,4]. 

Змістовно-практичний вияв правосвідомості. В історії української культури 

правосвідомість українця формувалась завдяки його громадянським почуттям, що можна 

проаналізувати через колядки, щедрівки, заклички, кобзарську культуру, показники 

правової свідомості особистості, що фіксується через відповідальне ставлення до 

соціально-рольового обов‟язку, зокрема виховання дітей, та прослідковується через 

традиції свят Пилипівка, Введення, Миколая; показники правової свідомості соціуму, що 

визначається відношенням до соціокультурної діяльності та до прав молоді (традиції 

Катерини, Андрія, Святого Вечора); правочинній та правосвідомої взаємодії індивіда із 

соціумом (чітко проглядається в усвідомленні кожним як своїх обов‟язків так і прав: 

традиції щодо підтримання освіти, здорового способу життя, уваги до самореалізації, 

традиції товаришування (Пилипівна), традиції уваги до загального блага (Покрова) тощо. 

Правосвідомість індивіда у традиційно-обрядовій козацькій культурі відбивалась через 

свідоме, дбайливе ставлення до природи, готовності до доброчинства, постійної турботи 

про дітей та старших, послідовної шаноби до мови традицій роду, а також уміння 

передбачати завтрашній день та відстоювання власної свободи. Зразком цьому є 

багатостолітня реалізація обрядовим середовищем, обрядовим колективом традицій 

козацьких свят: Різдво, Великдень, Трійця, Покрова, Спаса, Стрітення, Миколая, 

Михайла, Водохреща, Сорок Святих, Олекси тощо. Кожне із названих свят привертає 

увагу, на рівні правової психології, до соціокультурних здатностей прогнозувати 

поведінку людини у природному оточенні, моделювати ситуації громадянської гідності, а 

також постійно й активно реалізовувати нормативні правові навики у сімейній та 

соціально-середовищній культурі. Сказане є умовою формування  системи правових ідей, 

де реалізується життєвість правопорядку, повага до нормативів; адже правосвідомість є 

фундаментом правової культури. Перші кроки присвоєння ідей правосвідомості 

відбуваються у  сім‟ї. Аналізуючи зміст «Законів козацької честі», «Законів лицарської 

честі», Козацьку присягу, Старшинську присягу-клятву, їх дієвість у звичаєвій реальності, 

можна чітко прослідкувати наявність показників правової самосвідомості особистості, які  

активно реалізовують навички та вміння  користування соціальними нормами співжиття, 

утворюючи при цьому  взаємозв‟язок думки, слова, емоцій, поглядів, дій, що реалізуються 

на рівні спадкоємності поколінь. Наукове тлумачення правосвідомості – це: позитивні та 

негативні знання, погляди, мотиви, установки, що визначають соціально-активну позицію 

індивіда у правовому полі діяльності; правосвідомість є умовою вияву стійкого та 

відповідального рівня правової культури масштабу юридично-спрямованої орієнтації, а 

також міри її прогресивності; це система ідей, а також уявлень, що відбиває ставлення 

індивіда, групи, суспільства до правових основ соціуму, це усвідомлення людиною 

цінностей звичаєвого права та  системи ідей щодо осмислення та реалізації прав та 

обов„язків людини; це творчий підхід до свободи волевиявлення, фактор, що впливає на 

оцінку діючого права з точки зору його відповідності загальнолюдським цінностям; це 

ставлення індивіда до правової реальності з орієнтацією на моделювання певної 

поведінкової культури з опорою на психологічний, ідейний та соціальний аспекти [5]. 

Зазначений напрям козацької культури, що виокремлюється через деякі приклади 

правовиховної роботи громадського контролю в соціумі від часів діяльності Словенської 



Греко-Латинської Острозької академії, може бути спрямований на вироблення адекватної 

поведінки молодої людини, попередження протиправних і злочинних дій.  
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