
Тема 4.11 Правова свідомість, правова культура, правове виховання 

Семінарське заняття 20 

Тема: Значення правосвідомості у суспільному житті 

Мета: засвоїти поняття, функції, структуру правової свідомості; визначити значення правової 

свідомості у формуванні правової, соціальної держави. 

План 

1. Структура та функції правосвідомості. 

2. Види правосвідомості. 

3. Правосвідомість і право. 

4. Правовий нігілізм. 

5. Джерела формування правосвідомості. 

Ключові поняття та категорії: правова свідомість, правова психологія, правова ідеологія, 

професійна правосвідомість, суспільна правосвідомість, наукова правосвідомість, індивідуальна 

правосвідомість, деформація правосвідомості, демагогія, правовий нігілізм. 

Реферати 

1. Правосвідомість в житті людини. 

2. Професійна правосвідомість в діяльності працівників правоохоронних органів. 

3. Поняття та види деформації правосвідомості. 

4. Об’єктивні і суб’єктивні фактори формування правосвідомості. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Охарактеризуйте основні риси правової свідомості. 

2. Які основні функції правової свідомості? Як ці функції практично реалізуються? 

3. В чому полягає відмінність правової ідеології від правової психології? 

4. Які вимоги висуваються до формування правової ідеології в демократичній, правовій 

державі? 

5. Назвіть види правової свідомості. Охарактеризуйте їх зміст. 

6. У чому полягає відмінність між суспільною і массовою правосвідомістю ? 

7. У чому полягає відмінність між професійною і науковою правосвідомістю ? 

8. Чим відрізняється правова свідомість від інших видів свідомості ? 

9. У чому полягає взаємозв’язок правосвідомості та права? 

10. Визначіть прояви правового нігілізму і які шляхи їх усунення 

11. Які фактори формування професійної свідомості юристів вам відомі? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Відповідь на перше питання полягає насамперед у визначенні 

правосвідомості як виду (форми) суспільної свідомості, що містить в собі сукупність поглядів, почуттів, 

емоцій, ідей, теорій та концепцій, а також уявлень і настанов, які характеризують ставлення людини, 

суспільних груп і суспільства в цілому до діючого чи бажаного права, форм і методів правового 

регулювання. Слід також зазначити, що правосвідомість обумовлена соціально- економічним устроєм 

даного суспільства, рівнем розвитку його загальної культури; включає в себе певні елементи 

ідеологічного характеру, які одночасно є компонентами правової культури та правового виховання. 

Студенти мають знати структуру правової свідомості, яку складають правова ідеологія - сукупність 

принципів, теорій, концепцій, що формуються в результаті наукового узагальнення правового розвитку 

суспільства; та правова психологія - сукупність правових почуттів, емоцій, оцінок, настрою, які 

домінують в суспільстві, проявляються в суспільній думці. 

До другого питання. Відповідь потрібно розпочати з характеристики видів правової свідомості за 

рівнем (буденна, професійна, наукова) і за ступенем узагальнення (масова, групова, індивідуальна). 

Слід наголосити, що юристи є носіями професійної правосвідомості, оскільки вони професійно, в межах 

своєї компетенції, займаються юридичною діяльністю, яка потребує спеціальної освітньої підготовки, 

характеризується єдністю соціальних завдань, форм і методів роботи. 

До третього питання.Пам’ятаючи про важливість матеріальних чинників у праві, ми маємо також 

звертати увагу на духовну сферу людини. Саме духовність є тим фундаментом, на якому ґрунтується 

правопорядок. Мусить існувати поняття, у якому відбивається особливий вимір правової реальності в 

поведінці людини. Саме такою категорією є правосвідомість, яка дає особистості змогу бути вільною в 

наявних межах права й вільно обирати варіант юридично значущої поведінки. Як форма або галузь 



свідомості правосвідомість відображає правову дійсність у формі юридичних знань та оцінного 

ставлення до права та практики його застосування, що регулюють поведінку людей у юридично 

значущих ситуаціях. 

До четвертого питання. Насамперед потрібно звернути увагу, що правовий нігілізм — 

деформований стан правосвідомості особистості, суспільства, групи, який характеризується 

усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових 

принципів і традицій, що виключає, однак, злочинний намір. Разом з тим правовий нігілізм породжує 

правопорушення, у тому числі злочини. Явище правового нігілізму (неприйняття законів, негативне 

ставлення до права) — найпоширеніша й укорінена форма деформації 

правосвідомості населення в державах із авторитарним і тоталітарним режимами. Студенти повинні 

визначити причини вияву правового нігілізму в Україні 

     До п ’ятого питання. При відповіді на це питання студент мусить чітко розрізняти об’єктивні і 

суб’єктивні чинники, які істотно впливають на суть і зміст правосвідомості. До факторів об’єктивного 

порядку відноситься економічний та політичний устрій, правова система суспільства, домінуючі в 

суспільстві політико- правові ідеали, результати роботи юридичних установ тощо. На відміну від 

об’єктивних факторів, суб’єктивні чинники залежать від волі, бажання людей, здатності уповноважених 

на те осіб реалізувати ту чи іншу ідею. Відповідно суб’єктивними факторами є правове виховання та 

самоосвіта 
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