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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. 

Трансформація сучасного українського суспільства в значній мірі 

пов’язана з розвитком правової держави, коли право стає одним з 

найважливіших соціальних інститутів, що активно впливає на особистість. 

Особливо важливою  за таких умов є функція права пов’язана з 

інституціаналізацією соціальних цінностей на норм, що складаються в процесі 

соціалізації особистості, її взаємодії з іншими людьми, з органами державної 

влади тощо. В таких умовах варто згадати про правову свідомість, як про ланку, 

що   з’єднує  між собою особистість, суспільство та державу. 

Правова свідомість нашого суспільства є досить динамічною, включаючи 

при цьому в себе всі цінності та особливості попередніх епох. Однак варто 

розуміти, що будь-які трансформаційні процеси несуть з собою як позитивні, 

так і негативні зміни. Трансформації в соціально-економічній, політичній, 

правовій та інших сферах не могли не позначитись на стані правової свідомості. 

З огляду на це можна стверджувати, що динаміка правової свідомості в нашому 

суспільстві має як позитивні, так і негативні тенденції.  

Правова свідомість може змінюватися в необхідному для суспільства 

напрямкові, однак лише за наявності необхідних позитивних змін  у інших 

сферах суспільного життя. З іншого ж боку, вона може набувати і стану 

деформації, однією з найпоширеніших форм якої є правовий нігілізм. 

Однією з найбільш вразливих до трансформаційних процесів групою є 

молодь, яка в силу свого статусу не може чітко орієнтуватися в реаліях, що 

постійно змінюються, а отже, опиняється на роздоріжжі соціальних проблем. 

Тому вивчення правової свідомості саме цієї соціальної групи є особливо 

актуальним. Численні дослідження вказують на те, що в середовищі молодого 

покоління не рідкими є прояви правового нігілізму, цинізму та недовіри до 
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правових інститутів. Наявність таких рис в свідомості молодого покоління не 

може не турбувати, оскільки молоді люди – це перш за все ті, хто буде 

визначати вектор розвитку нашого суспільства в майбутньому. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені неодноразово звертались до поняття 

деформації масової свідомості для пояснення невдач та негаразд в різних 

сферах розвитку суспільства. Зокрема Є. Головаха вказував на проблему 

«аморальної більшості» на пострадянському просторі, тобто стану, коли норми 

права, моралі та порядності сприймаються більшістю як поведінка «моральних 

аутсайдерів», що не може не призвести до комплексу проблем в суспільстві.  

Деформації правової свідомості, хоч з першого погляду мають більш 

вузьку сферу впливу, однак також впливають на стан економічної, політичної 

та соціальної сфер суспільства. Це пов’язано з тим, що існує велика кількість їх 

різновидів – від негативного ставлення до норм закону, до їх прямого 

порушення. І з цього випливає одна з проблем дослідження даного питання, а 

саме,  важкість окреслення чітких меж кожного з видів деформації.  

Вчені-правники досліджуючи дане питання найчастіше використовують 

показники злочинності серед населення, рівень корупції або ж рівень довіри до 

правоохоронних органів. Однак такий підхід не в змозі охопити такі прояви 

деформації правової свідомості, як правовий ідеалізм, чи правовий цинізм, для 

дослідження яких необхідно застосовувати специфічні індикатори. Тому 

актуальність даного дослідження полягає також в необхідності застосування 

соціологічного інструментарію для вивчення певних форм деформації правової 

свідомості. 

Сучасний стан розвитку нашого суспільства вказує на існування певних 

проблем пов’язаних з розвитком масової свідомості, в тому числі і правової. На 

це вказують дані численних досліджень, а також статистичні дані, що 

освітлюють рівень корупції, кількість правопорушень тощо. Означені проблеми 

на даний момент є мало освітленими у вітчизняній соціологічній думці і 

потребують детального вивчення. Саме цим пояснюється необхідність 
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дослідження проявів деформованого стану правової свідомості серед молодого 

покоління в нашій державі. 

Об’єкт дослідження – правова свідомість як соціальний феномен.  

Предмет – деформації правової свідомості та її прояви в середовищі  

української молоді. 

Мета дослідження – виявити основні причини виникнення,  форми 

прояву та наслідки для суспільства деформованого стану правової свідомості 

молоді. 

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду  завдань: 

 огляд історії вивчення явища правової свідомості в соціологічній та 

правовій думці; 

 окреслення особливостей формування правової свідомості в процесі 

соціалізації; 

 характеристика можливих форм деформації правової свідомості та 

їх вплив на суспільство; 

 визначення особливостей правосвідомості та проявів її деформації 

серед сучасної української молоді; 

 окреслення основних недоліків правової системи, що можуть 

призводити до виникнення деформацій правової свідомості. 

Наукова розробленість роботи. Дослідженням правової свідомості 

особистості та соціальних груп займалися такі класики соціології як Е. 

Дюркгейм та М. Вебер. Серед вчених-правників, чиї дослідження 

зосереджувались на вивченні даного питання слід виділити М. Требіна та В. 

Суслова. Вагомий внесок в розмежування норми та деформації правосвідомості 

внесли праці І. Ільїна, М. Вопленко, А.Грошева. Серед більш близьких нам по 

часу авторів, що займались даною проблематикою, можна відзначити Б. 

Скіннера, Р. Мертона, Т. Парсонса. Значним є також вклад таких вітчизняних 

вчених як Є. Головаха, О. Скакун та ін..  

Наукова проблема полягає в суспільній та науковій значущості 

дослідження стану правової свідомості, вивчення процесу виникнення та 
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окреслення можливих шляхів подолання різних видів деформації правової 

свідомості серед сучасної молоді. Наразі у вітчизняній соціологічній думці 

простежується недостатній рівень теоретичної розробленості та емпіричних 

досліджень в царині даної проблематики. 

Методи дослідження. 

При написанні магістерської дисертації були використані ряд 

загальнонаукових методів та підходів: аналізу та синтезу (для систематизації 

теоретичних положень щодо обраної проблематики), історичний (для 

дослідження генези понять правосвідомість та деформація правової свідомості, 

їх трансформації), типологізації (для класифікації структурних компонентів 

правосвідомості, а також проявів її деформації), порівняння (для аналізу 

підходів до трактування поняття правосвідомості та її деформації 

представниками різних наукових напрямків: правознавства, соціології, 

психології). Також, спеціальним соціологічним методом збору первинної 

інформації для нашого дослідження був обраний якісний метод поглиблених 

інтерв’ю. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

 набуло подальшого розвитку висвітлення проблеми деформації 

правової свідомості в середовищі сучасної української молоді; 

 систематизовано та доповнено теоретичні положення щодо витоків, 

причин виникнення та основних різновидів деформованого стану правової 

свідомості; 

 вперше було проведено порівняльне соціологічне дослідження 

проблеми деформації правової свідомості якісним соціологічним методом, що 

розкрило проблематику теми шляхом проведення поглиблених інтерв’ю з 

представниками двох поколінь: молодих людей, що зростали за часів 

незалежності України, та людей старшого покоління, період формування 

правової свідомості яких припав на часи Радянського Союзу;  
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 було окреслено головні недоліки вітчизняної правової системи, що 

найбільше впливають на розвиток деформацій правової свідомості. 

Теоретична цінність роботи полягає в здійсненому аналізі існуючих 

літературних джерел з проблематики деформації правової свідомості, поєднанні 

та узагальнені напрацювань з обраної тематики представників  різних наукових 

напрямків (правознавства, соціології, психології), а також в результатах 

авторського дослідження з проблеми деформацій правової свідомості 

української молоді, що доповнює наявну теоретичну базу.  

Практична цінність роботи полягає в результатах авторського 

соціологічного дослідження методом поглиблених інтерв’ю, що дають 

можливість окреслити основні особливості, форми прояви та наслідки для 

суспільства деформацій правової свідомості в середовищі української молоді. 

Отримані результати можуть бути використані для подальших теоретичних та 

практичних розробок в сфері подолання проблеми деформації правової 

свідомості. 

Структура магістерської дисертації. 

Магістерська дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, десяти 

підрозділів, висновків та рекомендацій, а також списку використаних джерел.  

Загальний обсяг роботи складає 104 сторінок, з них – основного тексту - 

91 сторінка. Список використаних джерел містить 86 найменувань. 

Апробація результатів дисертації. Публікації знайшли відбиток в 

матеріалах міжнародних конференцій з соціології: 

 Бичко Г. О. Рецидивна злочинність як крайня форма вираження 

правового нігілізму в українському суспільстві / Соціальні та політичні 

конфігурації модерну: динаміка влади в Україні та світі: матеріали IV міжнар. 

наук.-практ. конф., м.Київ, 3-4 червня 2015р. / укладачі: Г. Дерлуг’ян, А.А. 

Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С. 262-263. 

 Бичко Г. О. Причини виникнення правового нігілізму в 

молодіжному середовищі українського суспільстві / Держава та глобальні 
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соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: 

матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26-27 листопада 2015р. 

/укладачі: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 

С.127-128 

 Бичко Г. О. Проблема деформації правової свідомості в 

українському соціумі / Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж 

демократією та нерівністю: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 

30-31 травня 2016р. / укладачі: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. – К.: 

Політехніка, 2016. – С. 188-189 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ПРАВОСВІДОМОСТІ В СОЦІОЛОГІЇ 

1.1. Історія дослідження правової свідомості в соціологічній та 

правовій думці: вітчизняний та зарубіжний досвід 

 

 

Правосвідомість є складним феноменом, що включає в себе різні аспекти 

філософського, соціологічного, юридичного та морального змісту. Вона є 

частиною суспільної свідомості і виступає елементом правового буття. 

Сам термін «правосвідомість» містить в собі вказівку на більш широке за 

об’ємом поняття – свідомість. Правосвідомість є складовою частиною 

свідомості, а тому осягнувши суть цього поняття, можна більш глибоко 

зрозуміти сутність правосвідомості. 

З філософської точки зору свідомість - це специфічна форма ідеального 

відображення і духовного освоєння дійсності. Це вищий вид духовної 

активності особистості, яка виявляється в здатності відображати реальність у 

формі почуттів та образів мислення, які передбачають практичну діяльність та 

повідомляють їх цілеспрямований характер [67].  

Психологічний погляд на свідомість є дещо іншим. Свідомість тут 

розуміється як  «сформована в процесі суспільного життя вища форма 

психічного відображення дійсності в вигляді суб’єктивної моделі 

навколишнього світу в формі словесних понять та чуттєвих образів. Властива 

лише людині свідомість є продуктом суспільно–історичного розвитку людства. 

Свідомість людини характеризується активністю, спрямованістю на певний 

об’єкт, здатністю до самоспостереження і рефлексії, різним ступенем ясності 

тощо» [55, С. 316].  

При цьому свідомість має матеріальний складник, який визначається тим, 

що процес мислення супроводжується біохімічними, фізіологічними та іншими 

змінами в мозку, а також ідеальний складник, який передбачає, зокрема, 

образне відображення і характеризується тим, що суб’єктивні образи речей не 

мають матеріальних властивостей цих речей [28].  
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Свідомість має різні форми, однією з яких є правова свідомість.  

Серед представників юридичної науки не існує єдиного загально 

прийнятого визначення правової свідомості. Зокрема, російський вчений І. О. 

Ільїн вважає, що правосвідомість – це воля до права, це здатність мотивувати 

свої вчинки усвідомленням мети права.  На його думку, коріння 

правосвідомості приховане в повазі людини до самої себе, в здатності до 

самоконтролю, самоуправлінні та в можливості самостійно встановити межі 

допустимої  поведінки. За його визначенням, правосвідомість – це «сукупність 

переконань щодо права, держави, всієї організації суспільного життя, це 

головне джерело природного права, а також універсальний зв’язок між правом і 

мораллю, між природним і позитивним правом» [26]. Для нього, головне, чого 

потребує будь яка держава та право – це духовно здорова та правильна 

правосвідомість. 

Серед вчених-правників, що займались вивченням феномену 

правосвідомості на початку та в середині ХХ століття, домінувало розуміння 

правосвідомості як класового явища, зумовленого суспільним буттям та 

матеріальними умовами соціального життя [28]. Зокрема М. С. Строгович 

визначає, що «правосвідомість – це сукупність поглядів, переконань та ідей, які 

розповсюджені в класовому суспільстві і відображають ставлення в суспільстві 

класів (як панівних, так і підлеглих) до чинного в суспільстві права» [Цит. по: 

28].   

Дещо інакша точка зору на правосвідомість зумовлена розумінням цього 

феномену як ставлення людей до права, його вимог та явищ правової дійсності.  

 Наприклад, радянський вчений-юристЛ. С. Явич під правосвідомістю 

розуміє «систему уявлень, оцінок, переконань, настроїв та відчуттів, що 

розкривають ставлення особи до чинного права» [80].  

Більш повне визначення правосвідомості дає російська дослідниця Е.А. 

Лукашева.   На її думку, правосвідомість – це погляди, уявлення, думки, 

почуття, настрої, які виражають розуміння необхідності встановлення та 

функціонування визначеного правового порядку в суспільстві [34, С. 17] 
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А вітчизняна авторка Скакун О.Ф. вважає, що правосвідомість – це 

система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які виражають ставлення індивіда, 

групи, суспільства до чинного, минулого та бажаного права, а також до 

діяльності, пов’язаної з правом [64].  

Правосвідомість є важливим елементом системи правового 

впорядкування суспільних відносин, адже право не може здійснювати свій 

регулятивний вплив інакше, як через людей, безпосередньо впливаючи на їх 

свідомість. За допомогою правових ідей, емоцій, почуттів норми права 

оцінюються з точки зору справедливості, потреб та інтересів людей і 

суспільства в цілому [50, С. 785].  

Загалом, сучасні дослідники сходяться на тому, що правової свідомості в 

чистому вигляді не існує, адже її неможливо розділити з мораллю, політичною 

та іншими видами суспільної свідомості. Всі вони взаємно проникають, 

функціонально доповнюють і підкріплюють одна одну. Однак правова 

свідомість має певні особливі риси, що дозволяє розглядати її як відносно 

самостійне явище, що виконує специфічні завдання й функції [77].  

Що стосується соціологічного розуміння правосвідомості, то тут 

дослідження ґрунтується на вивченні перш за все ціннісного аспекту цього 

феномену. Тобто вчені-соціологи розглядають правосвідомість крізь призму 

соціокультурних явищ та процесів, що відбуваються в суспільстві.  

За висловом німецького соціолога М. Вебера, цінності являють собою  

пануюче в суспільстві переконання щодо цілей, до яких люди мають прагнути 

[12]. Дане твердження співпадає з висловлюваннями відомого американського 

вченого Т. Парсонса, який розглядав цінності як складові частини соціальної 

системи, визначаючи їх як загальноприйняті уявлення про бажаний тип 

суспільства [49].  

Окрім того, Т. Парсонс в своїх працях займався дослідженням норм в 

культурі загалом, та правових норм зокрема. Оцінюючи значення норм,  він 

вказував на те, що не випадково соціально-регулятивний механізм являє собою 

важко організовану систему, в якій окрім цінностей, що чинять найбільш 
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загальну, стратегічну регуляцію поведінки, містяться також і норми. Вони 

мають імперативний характер, тобто досить конкретно приписують та 

вказують, які вчинки мають здійснювати люди. Іншими словами, це своєрідні 

правила поведінки в типових, і, перш за все, повсякденних ситуаціях [79].  

Т. Парсонс зазначає  «цінності - це не що інше, як уявлення про бажаний 

тип соціальної системи ... Норми, основна функція яких - інтегрувати соціальні 

системи, конкретні і спеціалізовані відносно окремих соціальних функцій і 

типів соціальних ситуацій. Вони не тільки включають елементи ціннісної 

системи, конкретизовані стосовно типових ситуацій, але й містять конкретні 

способи орієнтації для дії»[49]. 

Слід також зазначити, що соціальний процес визначається як послідовна 

зміна станів соціальної системи або її підсистем, а індикатором, за допомогою 

якого можна визначити ці новації, виступає саме зміна цінностей і закріплення 

їх на поведінковому рівні норм. Так, російський вчений В. І. Добреньков 

зазначає: «соціальні норми і цінності дійсно надають системний характер 

соціальним відносинам, формуючи систему координат для розрізнення 

соціально схвальної поведінки і поведінки, що засуджується»[18, С. 11]. 

Вчені-соціологи в великій мірі зосереджують свою увагу на вивчені 

хворобливого стану правосвідомості та явищі соціальної аномії. Так, відомий 

французький філософ і соціолог Еміль Дюркгейм у своїй роботі "Елементарні 

форми релігійного життя" розглядає аномію як розпливчастий стан 

нормативно-ціннісної системи, відсутність чіткого, загальноприйнятого і 

загальнообов'язкового трактування соціальних регуляторів. 

Він оцінює аномію, як наслідок неповноти переходу суспільства від 

одного стану до іншого, а саме, від механічної солідарності до органічної, коли 

старі соціальні інститути та норми вже зруйновані, а нові ще не створені [21]. 

Е. Дюркгейм виявив явище аномії при дослідженні причин і сутності 

самогубства. На думку Е. Дюркгейма, соціальні правила відіграють важливу 

роль у регуляції життя людей. Норми управляють їх поведінкою, і люди 

знають, що слід очікувати від інших, а також, що інші очікують від них. Їх 
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життєвий досвід більш-менш відповідає очікуванням, зумовленим соціальними 

нормами. Однак, під час криз або радикальних соціальних змін, наприклад у 

зв'язку зі спадом ділової активності і нестримною інфляцією, життєвий досвід 

людей перестає відповідати ідеалам, втіленим в нормах суспільства. В 

результаті порушується громадський порядок і відбувається дезорієнтація 

людей. Він виявив, що під час несподіваних економічних спадів і підйомів, 

рівень самогубств, як правило, вище звичайного. Вчений вважав, що 

несподіваний занепад і процвітання пов'язані з «порушенням колективного 

порядку». Соціальні норми руйнуються, відбувається дезорієнтація людей, що 

сприяє девіантній поведінці [20]. 

Якщо для Дюркгейма, аномія виникає в періоди швидких суспільних 

змін, то на думку іншого видатного американського соціолога, Р. Мертона, це 

явище, яке він визначає  як  стан неузгодженості між соціокультурними цілями 

і легальними засобами їх досягнення, є постійними фактором напруги в 

соціальній системі [6]. Він вважає, що вираженість девіантної поведінки в будь-

якому суспільстві варіюється залежно від соціального класу, етнічного чи 

расового статусу і інших характеристик. Розподіл девіантної поведінки 

залежить від доступу до законних засобів досягнення цілей і ступеня асиміляції 

цілей і норм різними соціальними верствами суспільства.  

Виходячи з виділених двох основних соціальних змінних, неузгодженість 

між якими спричиняє аномію, Р. Мертон будує можливу типологію соціальної 

поведінки, що представляє собою різноманітні альтернативні способи 

пристосування індивіда до умов, що існують у суспільстві або групі: 

конформізм, інновація, оновлення, ритуализм, ретретізм і заколот. Жодна з цих 

форм адаптації, як вказує Мертон, не обирається індивідом свідомо а також не є 

утилітарною: оскільки всі вони є результатом напружень в соціальній системі, 

то можна вважати, що всі  вони певною мірою спонтанні[6].  

Дослідження хворобливого стану правової свідомості здійснюють також 

українські вчені. Зокрема, Є. І. Головаха та Н. В. Паніна вказують на те, що 
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українське суспільство сьогодні знаходиться в стані «аномічної 

деморалізованості».   

Є. І. Головаха зазначає, що «моральні норми людської порядності та 

відповідальності, що регулюють повсякденну поведінку людей, їх взаємини в 

різних ситуаціях спілкування і діяльності, розглядаються більшістю дорослого 

населення України як норми поведінки «моральних аутсайдерів», тоді як 

більшість людей оцінюються як нечесні, безвідповідальні, брехливі і егоїстичні 

істоти, готові заради вигоди знехтувати мораллю» [15,С. 460]. 

Вчений робить акцент на тому, що у 90-і роки помітно підвищився рівень 

соціального цинізму як ненормативної реакції на аномію. А аномічна 

деморалізація, в свою чергу, призводить до послідовного руйнування 

моральних основ регуляції соціальної поведінки. 

Отже, як ми бачимо, явище правової свідомості цікавить як вчених-

правників, так і соціологів. Однак підходи до його вивчення є дещо різними. 

Юридичні праці більш зосередженні на визначенні самого поняття 

правосвідомості,  тих явищ, що  формують її природу та факторів, що 

впливають на її зміни. Натомість дослідник-соціологи більше уваги 

зосереджують на вивченні ціннісно-нормативної природи правосвідомості та 

дослідженні його соціокультурного аспекту.   

Окрім того, як класики соціології, так і сучасні вчені багато уваги 

приділяють вивченню проблеми хворобливого стану правової свідомості, адже 

ця проблема турбувала і турбує всі без винятку суспільства, і особливо в часи 

радикальних змін. 
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1.2. Правова свідомість та правова культура: сутність та 

співвідношення понять 

 

 

Правова свідомість є складовою частиною правової культури. Тому розгляд 

цього явища не може бути повним без аналізу правової культури та того місця, 

яке займає в ній правова свідомість. 

Перш за все треба зазначити, що право загалом формується і розвивається 

в контексті нормативної культури. Як частина цієї культури воно має тісні 

взаємозв’язки з іншими її частинами: політикою, мораллю, релігією тощо. 

Право таким чином не є просто ізольованою частиною норми, а скоріше, воно 

обумовлене культурою та, з іншого боку, саме створюю культуру. 

Правова культура охоплює не лише норми та принципи санкціонованого 

нормативного змісту, але й інші вимоги, що не є складовими правопорядку чи 

природнього права. Важливими є також деякі соціальні практики, такі як 

формування суспільної думки, суспільної поведінки і обговорення нормативних 

змін. Правова культура вказує на загальну політичні культуру суспільства і 

багато в чому впливає на її формування та зміну [31, С. 229-230]. 

Правову культуру можна визначити як сукупність вироблених в ході 

історичного розвитку основних правових понять і категорій, принципів права і 

правосуддя, конституційних начал та інших понять, необхідних для розвитку 

правової системи. Правова культура є складовою частиною загальної культури і 

складається з духовних та матеріальних цінностей, що мають відношення до 

правової дійсності. При цьому вона включає в себе тільки те, що є в правових 

явищах відносно прогресивного, соціально корисного та цінного.  

В більш широкому значенні, правову культуру можна визначити як 

ступіть розвиненості в суспільстві права, правосуддя, законності, відношення 

до права державних органів і суспільної свідомості. Однак таке розуміння 

правової культури радше є предметом вивчення юридичних наук. Для 

соціологічних наук важливішим є вивчення того, як правові феномени 
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знаходять своє втілення в свідомості громадян конкретного суспільства [31, С. 

230]. 

В рамках соціології права, тобто дисципліни, що вивчає соціологічний бік 

правових феноменів, правову культуру можна визначити як сукупність 

правових знань, переконань і установок особистості, що реалізуються в процесі 

праці, спілкування, поведінки, а також відношення до матеріальних та 

духовних цінностей суспільства [58, С. 242-243]. 

Досить цікавим є аксіологічний підхід до розуміння правової культури, в 

основі якого лежать нормативно-ціннісні критерії. Зокрема, російський вчений 

Н. Н. Вопленко під правовою культурою розуміє «сукупність правових 

цінностей, вироблених людством, що відображають прогресивно-правовий 

розвиток суспільства» [13, С.41].  

За даним підходом, судити про темпи та тенденції розвитку сучасної 

правової культури дозволяє виявлення існуючих цінностей в правовій та 

політичній культурі, а також відношення суспільства до прав людини, 

демократії, різних соціальних групам, політики держави, рівня толерантності 

тощо. 

Центральним положенням даного підходу є наголос на взаємній 

обумовленості рівнів правової та моральної культури суспільства. Вважається, 

що моральні та духовні цінності з одного боку, та правові орієнтації з іншого, 

задають необхідний життєвий вектор всьому суспільству. 

Таке аксіологічне розуміння правової культури є досить актуальним в 

сучасних умовах, через необхідність формування моральної та соціальної 

відповідальності, як необхідної умови самоорганізації суспільства та 

становлення правової держави. 

Цінності, що лежать в основі правової культури формуються, в тому 

числі, в процесі її взаємодії з іншими областями культури (моральної, 

релігійної, наукової, економічної, політичної), що створює духовний лад 

суспільства, систему моральних координати, в рамках якого розвивається все 

суспільство. 
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Правову культуру можна охарактеризувати: 

1. як сукупність цінностей, принципів та світоглядних установок в області 

права, що підкріплюються професійними правовими знаннями; 

2. як сукупність суспільних думок, оцінок змісту, дії норм позитивного 

права і правової системи в цілому; 

3. як досягнутий рівень накопичення, володіння та користування 

правовою інформацією (наприклад, використання обчислювальної техніки, 

пошукових систем тощо). 

З усього зазначеного, можна дати таке узагальнююче визначення правової 

культури – це різновид духовно-матеріальної культури, процес формування і 

розвитку якої обумовлений рівнем правосвідомості як окремої особистості, так 

і їх об’єднаннями, що проявляється в ході правової діяльності і вимірюється 

правовими цінностями [74].  

Правова культура реалізує цілий ряд важливих функцій у суспільстві: 

1. регулятивна функція – проявляється в створенні норм, принципів, 

правових образів і моделей поведінки, що надають суспільним відношенням 

впорядкований характер; 

2. охоронна функція - забезпечення безпеки суспільства і особистості, 

правопорядку, законності та конституційності всіма можливими правовими 

засобами; 

3. прогностична функція – аналізує ефективність і якість тенденцій 

розвитку правових явищ, а також визначає найбільш дієві механізми реалізації 

правових задач і досягнення необхідних правових цілей; 

4. перетворююча функція – полягає в різних формах реалізації правової 

політики, і направлена на проведення реформ для досягнення соціального та 

правового прогресу; 

5. виховна функція – виражається в формуванні у індивідів зрілих 

юридичних уявлень, переконаності в необхідності і значенні соціально активної 

поведінки в сфері права, нетерпимості до порушень і зловживанні правом [74]. 
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Крім того, в соціології права розроблені певні індикатори, що 

характеризують рівень правової культури членів суспільства. 

По-перше, це ступінь правової обізнаності, тобто ступінь відповідності 

між уявленнями людей про правильну, в правовому розумінні, поведінку, з 

одного боку, і законом, з іншого. 

По-друге, правова активність, тобто ступінь фактичної участі людей в 

ситуаціях, що регулюються законодавством. 

По-третє, надання переваги правовим чи-то неправовим процедурам. 

І останнє – це визнання або невизнання цінності права, тобто уявлення 

індивіда про можливість виходу за межі правового поля [34, С. 231]. 

Важлива складова частина правової культури – це правова свідомість. 

Кожна соціальна група, кожен індивід по-своєму розуміють сутність права, по-

різному розуміють свої права та обов’язки, та права і обов’язки інших. 

Сукупність таких уявлень про право і формують правосвідомість. Це, по суті, 

оцінка права, сукупність знань та уявлень про право, його застосування, форми 

вираження та ін.. 

Формування правосвідомості відбувається під впливом історичного 

досвіду суспільства, а також особистого соціального досвіду індивідів та 

соціальних груп. 

За рівнем відображення соціально-правової дійсності можна виділити такі 

рівні правосвідомості: буденний, професійний та теоретичний рівень. Для 

нашого дослідження доцільно зосередити увагу на буденному рівні 

правосвідомості, дослідження якого може найповніше описати стан 

правосвідомості суспільства. 

Також, вчені виділяють такі основні типи правосвідомості населення:  

1. Активно-позитивний тип, що полягає в яскраво вираженому, позитивно 

направленому відношенню до правових норм.В реалізації приписів 

переважають громадянські мотиви, які полягають у вірі в те, що закон оберігає і 

захищає інтереси особистості, суспільства і держави. 
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2. Традиційно-позитивний тип виражається в позитивному відношенні до 

правових норм, однак присутні незначні відхилення від однозначно зайнятої 

(нейтральної) позиції. При виконанні норм велике значення має звичка, 

особисті інтереси тощо. 

3. Нестійкий тип полягає в можливості допущення відхилення від вимог 

правових норм. Головний мотив їх дотримання – особисті інтереси та страх 

покарання. 

4. Суміжний тип проявляється в несхвальному відношенні до 

нормативних приписів, однак їх вимоги виконуються через страх покарання 

[31, С. 232]. 

Правова свідомість формуються в особи в процесі соціалізації, що 

розпочинається з перших років життя. Детально про правову соціалізацію, а 

також про формування та трансформацію правової свідомості будемо говорити 

в наступному розділі. Зараз же хочеться лише зазначити, що формування 

правової свідомості в процесі соціалізації відбувається багатьма шляхами, 

однак мабуть найбільш важливими є правове виховання та правове навчання. 

Правове навчання полягає в осмисленні та засвоєнні різних правових 

явищ, включаючи знання про конкретні норми права, значення правового 

регулювання, роль тих чи інших правоохоронних органів тощо. Правові знання 

виступають першим результатом впливу права на свідомість особистості і є 

необхідною умовою правової свідомості. 

Метою правового виховання виступає формування звички до соціально-

активної, правомірної поведінки; засвоєння, розвиток та закріплення певних 

принципів прав та моралі, правових норм; здатність протистояти негативним 

правовим факторам. Результатом правового виховання має стати формування 

позитивного, стійкого відношення людини до правових явищ та психологічна 

готовність вчиняти правомірну поведінку. 

Розглянувши особливості двох явищ правової реальності – правової 

культури та правової свідомості, необхідно розглянути як ці два поняття між 

собою співвідносяться. 
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Ці два явища можна уявити як частину і ціле. Правосвідомість є 

невід’ємним компонентом правової культури, її стрижнем та основою, що при 

всьому  динамізмі правової системи надає їй певної стабільності. Тобто, 

правову культуру можна розглядати як просторове поле правосвідомості, і в 

той же час, як її явище. 

Окрім того, що правова культура та правова свідомість містить багато 

спільного (наприклад, спільне походження, соціальну природу, спільність 

рівнів та видів), але все ж вони мають і певні розбіжності. 

По-перше, правосвідомість є більш вузьким поняттям, ніж правова 

культура, що охоплює собою всі сторони правової свідомості і є більш 

насиченим поняттям, так як вміщує в собі всю сукупність знань, оцінок, 

поведінки тощо. 

По-друге, правосвідомість виражається в емоційно-раціональній сфері 

свідомості, а правова культура проявляється як в правосвідомості, так і в інших 

правових діяннях, явищах та інститутах. Тобто, правова свідомість є духовною 

цінністю, а правова культура – матеріально-духовною цінністю, що включає в 

себе також деякі організації, інститути і так далі. 

По-третє, правова свідомість може піддаватися негативному впливу, 

зазнавати деформацій, а правова культура містить лише позитивний заряд і не 

існує в негативній якості. Вона має здатність протистояти правовому нігілізму 

та іншим деформованим станам правосвідомості. 

По-четверте, правова культура досить стійке явище, що повільно 

змінюється, натомість правова свідомість може змінюватись доволі швидко, 

особливо на емоційному рівні [31]. 

Таким чином, права культура та правова свідомість – це два тісно 

пов’язані явища, що взаємодіють та впливають один на одного. Зміна правової 

культури на будь-якому рівні може призвести до зміни правової свідомості, а 

трансформація правосвідомості, в свою чергу, веде до певних змін в правової 

культурі. Однак потрібно чітко розуміти різницю між цими поняттями, адже 



21 

 

правова свідомість – це лише один із структурних елементів значно ширшого 

поняття правової культури. 

 

 

1.3. Центральні поняття  соціологічної концептуалізації 

правосвідомості 

 

 

Основними поняттями соціологічного осмислення правової свідомості 

виступають поняття «норми» та «деформації». Поряд з останнім не рідко 

вживають також термін «дефекти правосвідомості». Його можна вживати у 

двох значеннях – вузькому та широкому. У вузькому він означає 

«функціональні порушення (дисфункції) у структурі суспільної, індивідуальної 

та групової свідомості, що виражаються у несформованості, перекрученості або 

нестійкості основних її структурних компонентів і які зчиняють криміногенний 

вплив на поведінку особистості, соціальних груп у юридично значимих 

ситуаціях», а в широкому «будь-які статистично значимі відхилення від ідей 

науково-теоретичної свідомості, викладених у державно-правовій доктрині, 

законодавстві і в правовій науці, які містяться в масовій свідомості»  [17, С. 

140-141]. 

Можна помітити, що даний термін у вузькому значенні є тотожним 

терміну деформація. Хоча, важливо розуміти, що деформації правосвідомості 

не завжди проявляються в поведінці людей, не дивлячись на те, що вона здатна 

впливати на їх поведінку чи поведінку групи. В цьому і полягає актуальність 

вивчення змін у свідомості для соціології. Така ідея була обґрунтована 

радянськими кримінологами І.І. Карпецом та А. Р. Ратиновим, що дійшли до 

висновку, що важливою причиною, яка може призвести до виникнення злочину 

є деформації правової свідомості, що «виражається або в правовому 

інфантилізмі – несформованості та фрагментарності правосвідомості, або в 
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правовому нігілізмі – активній протиправній спрямованості особистості» [Цит. 

по: 30, С. 50] 

Для того, щоб зрозуміти, що таке деформація правової свідомості 

звернемось спочатку до визначень, що давали вчені юристи та соціологи на 

протязі не одного століття. Так, вітчизняний вчений-юрист Ю. Калиновський 

вказує на те, що деформації правової свідомості – це «викривлення форми та 

змісту правових настанов, навичок та звичок на інституційному та не 

інституційному рівнях, що відображається перш за все у діяльності та 

дискурсивних практиках суб’єктів правовідносин, а також у засобах вирішення 

конфліктних ситуацій, стереотипізованих серед широких верств населення» 

[27].  

Дане визначення є досить точним та вдалим, проте воно орієнтоване на 

визначення деформацій як таких, що проявляються лише в поведінці індивідів. 

Проте не правильно було б виключати ті зміни, що відбуваються також у ідеях, 

поглядах та настроях індивідів та їх груп. На цей аспект звернув увагу інший 

український вчений М. Требін, що визначив деформації правової свідомості як 

«соціально-правове явище, що характеризується зміною її стану, при якому у 

носіїв формуються певні ідеї, уявлення, погляди, знання, відчуття і настрої, 

переживання і емоції, які спотворено відображають юридичну дійсність і 

виражають негативне ставлення до діючого права, законності і правопорядку» 

[73, С. 59-63].  

Проте дане визначення зосереджується лише на негативних аспектах 

пов’язаних зі сприйняттям права. Однак виявами деформацій правосвідомості є 

також ідеалізоване його сприйняття та відношення до нього як до інструментів 

досягнення власних цілей. 

З урахуванням всіх перерахованих вище аспектів, можна дати таке 

визначення деформаціям правової свідомості: це зміни стану та характеру 

правової свідомості, що відбуваються під впливом зовнішніх та внутрішніх 

факторів, за яких у індивідів або груп індивідів формується видозмінене 

(перекручене, відхилене від норми) сприйняття правової дійсності, а також 
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уявлення, ідеї, думки та настрої, що можуть призвести до негативних 

соціальних та правових наслідків. 

В даному визначенні ми опираємось на поняття норми. Тобто, 

деформація правової свідомості – це відхід від нормального її стану. Однак 

питання про те, що ж вважати «нормальною правосвідомістю» (ідеальною, 

правильною) також є дискусійним. Потрібно розуміти, що закони можуть бути 

правовими та неправовими, а тому не можна вважати носієм «правильної» 

правосвідомості того, хто бездумно їм слідує. З цього приводу російський 

вчений В. К. Семигуллін дуже влучно зазначає, що «для носія високої 

правосвідомості характерні не тільки ясність свідомості в цілому, логічність 

мислення, стійкість позитивних почуттів, а й щирість і твердість в 

переконаннях, активність, творчість в тій мірі, в якій вони необхідні для 

здійснення правового начала в суспільстві, утвердження добра і справедливості 

в відносинах між людьми [61, С. 33]. 

Тобто якщо індивіди бездумно слідують букві закону, не замислюючись 

над їх значенням та суттю, це зовсім не означає, що їхня правова свідомість є 

нормальною. Скоріше навпаки, в такому випадку ми можемо говорити про 

наявність певної деформації.  

Ще один вчений правознавець, про якого вже згадувалось раніше, І. А. 

Ільїн, вживав термін «здорова» правосвідомість. Він робить акцент на тому, що 

просто знати закони та права недостатньо. Адже іноді індивіди застосовують ці 

знання у власних, корисних інтересах, задля зменшення своєї відповідальності 

або ж для збільшення власних повноважень. І. А. Ільїн вказує на те, що 

потрібно бути не просто добре обізнаним у законах, але й привчити себе, свою 

волю до законослухняності. Він зазначає: «нормальна правосвідомість - це є 

перш за все воля до мети права, а тому і воля до права; звідси і виникає 

необхідність знати право, і необхідність життєво здійснювати його, тобто 

боротися за право» [26]. 

Е. Дюркгейм також розглядав поняття «норми» та «паталогії».Він вважав 

злочинність нормальним явищем, оскільки без неї суспільство неможливе. А 
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паталогією є лише занадто високий її рівень [19, С. 39-44]. Якщо розширити ці 

роздуми до питання саме правової свідомості, ми можемо припустити, що 

наявність деформацій у членів певного суспільства є нормою, за умови, що її 

рівень не перевищую рівня характерного для суспільства певного типу. 

Виходячи з таких роздумів, можемо припустити, що стан правової 

свідомості (як масової, так і особистої) тісно пов’язаний зі станом правової 

системи суспільства. Відповідно, ми можемо говорити про нормальну, чи 

деформовану правову свідомість, лише у відповідності з тим, що сприймається 

нормою більшістю населення та що відповідає стану всіє правової системи. 

Таким чином, можна дійти висновку про існування двох основних 

підходів до розмежування норми та деформації правової свідомості: за 

першого, критерії «нормальної» правової свідомості фактично визначається 

вченими, правниками, юристами, законодавцями і виливаються у букві закону 

(законах, нормативних актах тощо). Інший же підхід вказує на відносність 

правової свідомості і ґрунтується на припущенні, що здорова та деформована 

правова свідомість залежить від того, що приймається за норму в кожному 

окремому суспільстві. Патологією за такого підходу  вважається відхід від цієї 

норми.   

Кожен з даних підходів має як свої переваги, так і недоліки. На нашу 

думку, оптимальним є їх поєднання. Безумовно, певні ознаки здорової правової 

свідомості повинні бути сконструйованими вченими та виведеними 

правниками у нормативно-правові акти. Проте безсумнівними є також те, що 

досліджуючи стан правової свідомості необхідно виходити зі специфіки 

суспільства загалом. Наприклад, прояв недовіри до правоохоронних органів, з 

одного боку, вказує на існування серйозної деформації правової свідомості. 

Проте якщо цей факт сприймається більшістю суспільства як нормальний, то 

варто задуматись про ефективність самої  правової системи. 

Розмежувавши деформовану та здорову правову свідомість, варто також 

дослідити основні структурні компоненти, що її утворюють. Нині в науковій 

літературі існує досить багато підходів до їх визначення.  
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Найбільш розповсюдженим підходом є виділення оціночного, 

поведінкового та пізнавального компонентів правової свідомості. Перший – 

пов’язаний з оціночним сприйняттям права, інформації щодо закону, оцінкою 

права як цінності чи ж навпаки. Поведінковий компонент відповідає за 

формування моделі поведінки людини у відповідності з її розумінням та 

оцінкою права. Пізнавальний компонент – це сукупність правових знань та 

вміння їх застосування. В значній мірі саме від останнього залежать якість 

поведінкового та оціночного компонентів [39, С. 34].  

Загалом, зрозуміло, що дані компоненти є нерозривними та мають 

значний вплив один  на одного. Так, відсутність якісних знань про право, 

правову систему  перешкоджають формуванню адекватної оцінки права, а це в 

свою чергу призводить до спотворення поведінкового компоненту. Вчені-

правники, говорячи про таку структуру правової свідомості, розуміють її як 

єдність правової онтології (пізнавальний компонент), правової аксіології 

(ціннісне відношення до права) та правової праксеології (поведінковий 

компонент, що включає в себе також вольовий аспект правосвідомості) [22] . 

Соціологічне вивчення правової свідомості найбільш зосереджене на 

поведінковому аспекті, адже цілісне вивчення правової свідомості можливе 

лише з урахуванням того, яким чином проявляються ті чи інші аспекти 

правової дійсності у вчинках індивідів. Тому дуже важливим є вивчення 

соціальних установок та мотивів індивідів, що і складають основу 

поведінкового компоненту правової свідомості. 

Установка, за визначенням вітчизняного соціолога Т. Марусяк – це «це 

психологічний стан схильності суб’єкта до певної активності в певній ситуації, 

зумовлений соціальним досвідом, готовність до дії» [39, С. 50]. В соціологічний 

контекст дане поняття було введене В. Томасом та Ф. Знанецьким, що вживали 

його у значенні орієнтації індивідів на цінності групи. Якщо говорити про 

установки в контексті дослідження правової свідомості, то їх можна 

розглядати, як ставлення індивідів до правових явищ та готовність діяти 

відповідно до нього. 
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Мотив можна визначити як елемент  правової свідомості, що спонукає 

індивідів до певних вчинків та вибору моделі поведінки. Дослідження мотивів є 

надзвичайно важливим в контексті вивчення правової свідомості, адже це 

дозволяє зрозуміти, що є рушійною силою у виборі тієї чи іншої моделі 

поведінки в правовому полі та зрештою, що призводить до її спотворення та 

виникнення деформованого стану. 

Щодо класифікації мотивів поведінки індивідів, то їх в науковій 

літературі існує велика кількість. Однією з найбільш цікавих, на нашу думку, є 

концепція  рівнів морального розвитку американського психолога Л. 

Кольберга. В його підході одним з найважливіших є поняття «конвенційності», 

що базується на тому, наскільки відповідає чи ж не відповідають дії та 

установки індивідів очікуванням певної соціальної групи чи суспільства 

загалом [81]. 

Відповідно до даного підходу, можна спробувати виділити основні 

причини дотримання норм закону на кожному з рівнів, запропонованих Л. 

Кольбергом. 

1. преконвенційний рівень – основним мотивами дотримання законів 

виступають бажання уникнути покарання або ж можливість отримання 

винагороди (особиста вигода); 

2. конвенційний рівень. Головними мотивами тут виступають, з одного 

боку, страх бути засудженим з боку свої близьких, друзів та знайомих в 

поєднанні з бажанням отримати схвалення з боку оточуючих, а з іншого, 

розуміння необхідності дотримання законів для збереження соціального 

порядку. Систему таких мотивів вітчизняний вчений В. О. Котюк дуже вдало 

назвав «мотивами благополуччя», адже людина дотримується законів, для того 

щоб отримати схвалення інших, заслужити авторитет і т. д., проте право саме 

по собі не виступає в цьому випадку цінністю [29, С. 137-140]; 

3. постконвенційний рівень, в основі якого лежить орієнтація на власні 

моральні принципи, совість, а також загальнолюдські цінності та переконання 

[81]. 
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Мотивація поведінки формується під впливом існуючих у суспільстві 

санкцій, згідно з якими особа оцінює власну поведінку та дії інших. Слід 

згадати про теорію підкріплень американського психолога Б. Скіннера, який 

виділяє 4 основні типи підкріплення: позитивне підкріплення, негативне 

підкріплення, загасання і покарання [82]. Суть позитивного підкріплення 

полягає в тому, що заохочуються дії, які мають позитивну спрямованість. При 

негативному підкріпленні заохочується відсутність дій з негативною 

спрямованістю. Згасання проявляється тоді, коли при відсутності підкріплення 

як позитивних, так і негативних дій, вони самі собою згасають. Покаранням є 

прямий вплив на людину, спрямований на припинення негативних дій, 

недопущення їх в майбутньому. Воно може мати вигляд матеріального 

стягнення (штрафи, санкції), попердження або ж інших покарань. 

Цікавою є думка радянських кримінологів Г. Єфремова та О. Ратінов, які 

звернули увагу на відмінності в системі стимулів та мотивів законослухняних 

громадян та правопорушників. Їх висновки зводяться до того, що для 

законослухняних громадян найбільш важливими чинниками, що визначають їх 

поведінку є внутрішні установки та мотиви. В той же час, поведінку 

правопорушників в найбільшій мірі визначають чинники зовнішнього 

середовища та система правового контролю  [57, С. 102]. 

Тобто, можна виділити дві основні групи мотивів правомірної поведінки: 

внутрішні та зовнішні. Внутрішні мотиви визначають поведінку людини не в 

зв’язку з системою примусу, що існує у суспільстві, а базуються виключно на 

внутрішніх моральних принципах та цінностях кожної людини. Зовнішні ж 

мотиви, навпаки, орієнтовані на такі детермінанти як бажання уникнути 

покарання, здобути нагороду чи схвалення з боку суспільства. 

Звичайно, цей поділ є умовним, адже, якщо згадати Т. Парсонса, 

найважливішим компонентом, що підтримує соціальний порядок є існування 

інститутів соціалізації, що успішно функціонують та створюють внутрішнього 

агента соціального контролю, який і забезпечує правовий порядок  в суспільстві 

[47]. 
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Погоджуючись з Т. Пароснсом, можна зазначити, що мабуть найкращим 

регулятором та стимулом правомірної поведінки є поєднання внутрішніх та 

зовнішніх мотивів. Зовнішнє має інтеріорізовуватись, вбудовуватись в 

свідомість індивідів та займати там місце вагомого регулятора поведінки. 

Прикладом такого поєднання є свідомість віруючих людей. Релігійна особа 

буде намагатись уникати гріховних вчинків, адже це може принести їй як 

покарання людське, так і, що важливіше, покарання муками совісті. Носій такої 

свідомості є міцною ланкою системи інституційної структури соціуму: в його 

свідомості успішна інтеріорізація правових норм поряд з їх моральною 

легітимацією утворюють стійку внутрішню мотивацію правомірної поведінки.  

Отже, можемо зробити висновок, що внутрішня система мотивів та 

регуляторів, що веде за собою усвідомлення необхідності дотримання закону та 

сприйняття права як цінності, а законослухняної поведінки як єдино 

правильної, зможе мати ефективний вплив на формування здорової правової 

свідомості. Основним механізмом досягнення цього є інтеріорізація правових 

норм через правове виховання та навчання. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

З даного розділу ми дізнались, що правова свідомість – це складне явище 

правової дійсності, що є предметом вивчення різних наук: юридичної, 

соціологічної, психологічної тощо. Правова свідомість є складовою частиною 

більш ширшого феномену - свідомості, і має безліч підходів до визначення, що 

різняться в залежності від підходу дослідника. Зокрема, вчені правники під 

правосвідомістю розуміють систему уявлень, оцінок, переконань та настроїв, 

що виражають ставлення особи до чинного права. Соціологи ж апелюють до 

ціннісного аспекту правосвідомості, оцінюючи її крізь призму соціокультурних 

явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві. Крім того, значним внеском 
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вчених соціологів до вивчення правової свідомості, є теорія аномії, що пояснює 

виникнення її деформованого  стану.  

Правова свідомість тісно пов’язана з явищем правової культури. Вона є її 

складовою частиною, так сама, як правова культура є складовою частиною 

нормативної культури. Без осягнення суті правової культури, її складових та 

принципів їх трансформації не можна осягнути і сутність правової свідомості та 

чинників, що впливають на її стан та, зрештою, можуть призвести до появи 

стану деформації. 

Деформація правової свідомості в найширшому розумінні означає відхід 

від її нормального стану. Проявів деформації може бути безліч – від простого 

ігнорування чи зневажливого ставлення до правових приписів, до прямого 

порушення законів. Виникнення такого стану багато в чому залежить від 

установок та мотивів, що лежать в основі поведінки індивідів. Зовнішні мотиви 

(наприклад, санкції) не завжди здатні слугувати міцною опорою для 

правомірної поведінки індивідів, але поєднання цих мотивів з внутрішніми 

установками та переконаннями, можуть закорінити в свідомості людей бажання 

підтримувати правовий порядок та сприймати закон як цінність. 

 

 

 



30 

 

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОЯВИ 

ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРАВОВОЇ СВІДОМОМСТІ 

2.1. Особливості формування правової свідомості особистості в 

процесі соціалізації 

 

 

Надзвичайно важливу роль в процесі становлення правової свідомості 

виконує правова соціалізація особистості, тобто процес вироблення у людини 

уявлень про свою соціальну роль та місце в суспільстві. Правова соціалізація є 

складовою частиною єдиного процесу соціалізації. 

Соціалізація – це засвоєння культури (норм, цінностей, ідей, правил 

поведінки і стереотипів розуміння) суспільства. Вона пов’язана перш за все, з 

становленням та розвитком особистості, а також з виробленням в неї певних 

типових соціальних реакцій і форм активності. Функціональне значення цього 

процесу полягає в тому, щоб підготувати індивідів до тісної взаємодії та 

взаєморозуміння. 

Для Е. Дюркгейма явище соціалізації було пов’язане з процесом передачі 

соціальних норм та традицій від покоління до покоління, тобто з процесами 

функціонування колективної свідомості. Інший видатний соціолог, М. Вебер, в 

рамках даного поняття виділяв два типи соціалізації: асоціативну, тобто 

переважно добровільну, та інституціональну, здебільшого засновану на примусі 

та системі заохочень. Т. Парсонс розумів під соціалізацією процес 

функціональної адаптації індивіда [56] . 

Головна мета процесу соціалізації полягає в тому, щоб навчити та 

пристосувати людину до ефективного функціонування в певному соціумі. Для 

цього індивід засвоює певні правила поведінки, що їх розділяє соціальна група, 

в якій він функціонує, навчається прийнятим в ній навичкам та звичкам тощо. 

Тобто, для комфортного співіснування серед членів своєї групи людина має 

засвоїти сукупність норм, цінностей, моделей поведінки, традицій та ідеологій, 

що їй притаманні [Там само]. Також в процесі соціалізації індивід 

самоідентифікує себе з певною соціальною групою та здобуває можливість 



31 

 

показати членам своєї та чужих груп, що він засвоїв та прийняв цінності, 

традиції та моделі поведінки цієї групи та не розділяє інших. 

Важливою складовою загального процесу соціалізації є соціалізація 

правова. Включаючись до системи соціальних відносин, оволодіваючи 

суспільною культурою, системою правил на норм, людина залучається і до 

правових відносин, набуваючи правової культури та свідомості. Тобто, правову 

соціалізацію можна визначити як процес залучення людини до правовідносин 

та формування в неї правосвідомості й правомірної поведінки. Варто також 

погодитися з українськими дослідниками В. Головченко та А. Потьомкіним, які 

розглядають правову соціалізацію як «процес, завдяки якому люди вчаться 

думати і вести себе відповідно до засвоєння та активного відтворення 

соціально-правового досвіду, набутого в умовах спілкування з іншими людьми 

і суспільством в цілому, а також різних видів суспільно-правової дійсності» [16, 

С. 103].  

Правова соціалізація спрямована на засвоєння правових норм, на 

формування у людини здатності до усвідомленої діяльності у суспільному 

житті на основі існуючих правових приписів та законів, а також на створення 

внутрішніх установок та мотивацій, що будуть орієнтувати людину на їх 

виконання. 

З. Фрейд, розглядаючи процес соціалізації з психологічної точки зору, 

виділяв такі її основні механізми:   імітацію, ідентифікацію, почуття сорому і 

почуття провини. Він вважав, що імітація - це усвідомлена спроба дитини 

копіювати модель чужої поведінки, а ідентифікація - це спосіб усвідомлення 

приналежності до конкретної спільності, через засвоєння її установок, 

цінностей та моделей поведінки. Це позитивні механізми соціалізації, так як 

вони націлені на засвоєння певного типу поведінки. Натомість почуття сорому 

та почуття провини, на думку Фрейда, є негативними механізмами соціалізації, 

так як вони пригнічують і забороняють певні зразки та форми поведінки. 

Зокрема, сором пов’язаний зі страхом викриття та ганьби, що заснований на 

реакції інших людей. А почуття провини відрізняється від сорому тим, що 
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страх викриття та ганьби пов’язаний з почуттям совісті, однак не залежить від 

реакції оточуючих [76]. 

Також вчені аналізують процес правової соціалізації, вивчаючи механізми 

формування компонентів правосвідомості.  Так, основним шляхом формування 

когнітивного компоненту виступає правове навчання, результатом якого є 

отримання та засвоєння правових знань: основ законодавства (кримінального, 

сімейного, трудового тощо), інформація про функціонування правоохоронної, 

судової системи і т.д.[46]. Таке навчання відбуватися і в процесі повсякденних 

практик шляхом самонавчання, спілкування з друзями, колегами тощо. 

Кількість та якість засвоєних людиною знань, а також їх системність та 

усвідомленість, можуть свідчити про стан правової свідомості особи. Тут варто 

зазначити, що саме по собі володіння знаннями з правової сфери є недостатнім. 

Важливим є також те, як людина дані знання осмислює, узагальнює та 

застосовує в конкретних життєвих ситуаціях. Адже засвоєнні знання можуть 

бути використані також в корисливих цілях, або навіть в злочинних намірах. 

Когнітивний елемент правосвідомості – знання – опосередковується 

оціночним елементом, тобто ставленням до правової дійсності, та проявляється 

у поведінці (поведінковому елементі). У всіх цих вимірах процеси соціалізації 

протікають паралельно. Формування системи правових знань супроводжується 

формуванням ставлень до правової дійсності, що знаходять свій відбиток у 

діях. Оцінка правової дійсності, дій та вчинків інших людей, і відповідно, 

регулювання власної поведінки, відбувається у системі координат: «добре - 

погано», «правильно - неправильно», «законно - незаконно». Тому таким 

важливим є формування у індивідів позитивного ставлення до права, його 

інститутів; виховування поваги до права, почуття сорому та провини у разі 

недотримання його норм; осмисленого та розумного ставлення до правової 

дійсності та чіткого уявлення про неухильність покарання за порушення 

правових норм [39, С. 58]. 

Поведінковий компонент складається з правових установок та мотивів. 

Вони формуються під впливом як внутрішніх факторів (тобто, уявлень, ідей, 
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цінностей, оцінок), так і зовнішніх чинників, що складаються з двох частин: 1. 

макросередовища, тобто політичної, економічної та соціальної  ситуації в 

суспільстві, та 2. мікросередовища, тобто впливу найближчого оточення. 

Як внутрішні, так і зовнішні фактори можуть справляти не лише 

позитивний, але й негативний вплив на правову свідомість громадян. До 

основний негативних факторів, що простежуються в нашій дійсності можна 

віднести: нерозвинене, слабке законодавство; існування величезної кількості 

законів та підзаконних нормативно-правових актів, що часто суперечать один 

одному; складність законодавчого процесу, що пов’язана з постійною зміною 

політичної кон’юнктури; існування соціальних суперечностей, що 

супроводжується наростанням антигромадської поведінки [33, С. 64–66]. 

Також можна виділити три складові процесу соціалізації, що одночасно 

можуть виступати факторами виникнення деформації правосвідомості. До них 

відносяться: соціальні та правові умови життя суспільства, а також відповідні 

умови минулого; людська діяльність, що впливає на розвиток та зміну 

соціального-правового середовища; правове виховання, що задає вектор для 

орієнтації людей в правовому просторі.  

Для пояснення причин виникнення деформацій правової свідомості 

можна скористатись теорією диференційної асоціації, згідно з якою основною 

причиною появи правопорушників є вплив контактів в мікрогрупах. Тобто, 

особа, зростаючи, постійно перебуває під впливом певної соціальної групи: 

кола однолітків, родини, вчителів, колективу. І якщо в даних групах, або в 

одній, найбільш впливовій з них, будуть переважати установки та погляди, що 

заперечують правові норми та допускають протиправну поведінку, то зрештою, 

особа може перебрати на себе дані негативні установки.  Якщо соціалізація 

людини проходить в групі, де девіантна поведінка сприймається як нормальна 

та адекватна, а правомірна, навпаки заперечується, цілком можливо, що з часом 

людина почне чинити злочини.  

Схожою за змістом є також теорія «девіантної кар’єри». Термін кар’єра 

вживається тут в аналогії з поняттям трудової кар’єри, тобто послідовність 
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виконуваних індивідом робіт в процесі його трудової діяльності, однак означає 

не професію, а негативну поведінку особистості, для якої характерні ряд 

відхилень і злочинів, що вона скоює протягом певного часу. Девіантна кар’єра, 

як послідовність біографічних етапів, веде до набуття стійкого девіантного 

статусу і відповідної йому ідентичності та включенням до субкультури. Дана 

теорія переплітається з теорією «наклеювання ярликів», яка базується на 

припущені, що люди не народжуються злочинцями, а стають ними в процесі 

впливу суспільної реальності [39, С. 59]. 

Ми погоджуємось з даними теоріями та вважаємо, що фактори 

зовнішнього середовища чинять першочерговий вплив на формування та 

деформації правосвідомості молоді.  

Особливістю та проблемою формування правової свідомості молоді є те, 

що залучення до злочинного світу, його норм та правил в сучасному суспільстві 

відбувається у досить ранньому віці, тому правова свідомість підростаючого 

покоління найбільше залежить від особливостей сімейного виховання. Сімейне 

неблагополуччя, в основі якого лежить негативна поведінка батьків, може 

призвести до формування деформації правової свідомості дитини та, навіть, до 

виникнення девіантної поведінки.  

Дисфункційно-правові відносини в сім’ї та неправильний, 

дисгармонійний стиль сімейного виховання, можуть сформувати у дитини 

правовий негативізм, що може суттєвим чином спотворити процес правової 

соціалізації, коли вимоги поводитись відповідно до прийнятих правових норм 

просто відкидаються підлітком. 

Важливим фактором, що впливає на процес становлення правосвідомості 

особистості є правове виховання. Його зміст може бути розкритим у двох 

значеннях: вузькому та широкому. В першому значені - це систематичний 

вплив правової дійсності, юридичної теорії та практики на свідомість людей, 

метою якого є виховання в них поваги до закону, свідомої правомірної 

поведінки та загалом високого рівня правової свідомості. В широкому ж 

розумінні, правове виховання може розглядатись як процес формування 
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правової культури та свідомості під впливом різних факторів (економічних, 

соціальних, політичних, ідеологічних та ін.) [54]. 

Безперечним є той факт, що правове виховання є одним з найважливіших 

чинників формування правосвідомості особистості. Однак, водночас, його 

можна розглядати і як фактор, що може спричинити деформації 

правосвідомості.  

Для молоді процес правового виховання є особливо важливим, адже вони 

знаходяться лише на етапі дорослішання, переходу до нової сходинки 

суспільного життя, що  може супроводжуватись виникненням внутрішніх 

протирічь та моральних дилем. На цьому етапі молодим людям може бути 

складно відділити істинне від хибного, правильне від неправильного і т.д.. При 

цьому, важливим є вплив мікрогрупи, в якій знаходиться особа, адже  навіть 

розуміючи хибність моделей поведінки членів своєї групи, молодій людині 

(особливо підлітку) буває складно їй протистояти. Саме тому дуже важливим є 

правове виховання молоді в дусі поваги до закону. 

Проте правове виховання може мати позитивний вплив на особистість та 

формувати в неї позитивну та стійку правову свідомість та культуру лише у 

випадку,  якщо воно буде реалізовуватись на основі деяких загальних 

принципів: гуманізму, законності, науковості, системності, доступності та 

однозначності, демократизму та зв’язку з реальною правовою дійсністю. 

Виховання людини в правовій сфері відбувається завдяки трьом 

основним механізмам. 1. Цілеспрямований та систематичний вплив на 

особистість для формування в неї відповідних правових установок, цінностей 

та  моделей поведінки. 2. Створення таких умов зовнішнього середовища, що 

будуть здійснювати сприятливий вплив на особистість, з метою більш 

інтенсивного засвоєння нею норм, цінностей та принципів права, і в той же час, 

нівелювання в її свідомості негативних установок.3. Включення особи в 

суспільно-практичну діяльність, що буде слугувати закріпленню в її свідомості 

правових знань, перетворення їх на переконання та  забезпечить зростання 

правової активності особистості [25]. 
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Однак, як вже відзначалось, правове виховання може призвести і до 

формування деформацій правосвідомості, що підкреслює теорія 

«диференційної асоціації». Одним з шляхів реалізації правового виховання є 

правова освіта, яка реалізується,  в першу чергу,  завдяки закладам освіти. 

Надзвичайно важливим чинником формування правосвідомості у 

сучасному світі виступає правова інформація. Джерел, з яких вона надходить, в 

нашому інформаційному суспільстві існує безліч: засоби масової інформації,  

нормативно-правові акти, закони, однолітки, сім'я, школа та ін. При цьому слід 

пам’ятати, що інформація – це таке різноманіття, яке у процесі засвоєння 

особистістю набуває нових якостей згідно з внутрішньою організацією об’єкта 

інформації [27]. Якщо правова інформація буде надходити у викривленому 

вигляді, це може чинити негативний вплив на правову свідомість індивіда та 

спричинити її деформацію. Основними наслідками такого викривлення можуть 

виступати: неадекватна оцінка правової дійсності, необізнаність щодо власних 

прав та обов’язків, викривлене, скептичне ставлення до права, неправильне 

тлумачення законів та правових норм, ігнорування або заперечення закону.   

Вагомою є також ідея російського вченого Я. Гілінського, що стосується 

явища прізонізації, тобто отюремнення (від англ. prison – в'язниця).  Він вважав, 

що люди, яких позбавляють волі, повертаючись у суспільство, привносять в 

нього «свої» звичаї, культуру, мову та спосіб життя. Тобто відбувається 

«отюремнення» основних сфер життя людини [14]. Таке явище є, нажаль, 

актуальним і для сучасної України, яка є десятою в світі за кількістю 

засуджених на 100 тисяч населення[86]. Крім того, свій вплив в даній сфері має 

телебачення та кінофільми. Адже в сучасних стрічках представники 

кримінального світу часто зображуються у вигляді головних героїв чи 

авторитетів. 

Одним з вагомих факторів, що породжують протиправну поведінку 

неповнолітніх є вплив засобів масової інформації (ЗМІ). Вони, разом з 

Інтернет-ресурсами, стали важливою складовою сучасної культури нашого 

суспільства, що виступають своєрідним фоном, на тлі якого формується стиль 
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життя та моделі поведінки сучасної молоді. З одного боку, ЗМІ мають величезні 

можливості позитивного впливу на свідомість людей, формування у них 

високих моральних якостей, громадської активності, нетерпимості до порушень 

закону тощо. Однак, як показує практика, ЗМІ, і в першу чергу телебачення, не 

виконують цих завдань. Скоріше навпаки, часто ми можемо спостерігати 

негативний вплив телебачення на поведінку та свідомість молоді. Зокрема це 

проявляється, коли з екрану телевізора ми спостерігаємо як телегерої 

пропагують стиль життя та поведінки несумісний з правовою поведінкою, а 

пов’язані, перш за все, з жорстокістю та насиллям [10]. 

Фахівцями встановлено, що сьогодні практично в кожному будинку 

телевізор увімкнено протягом 5-7 годин щодня. Молодь, таким чином, має 

змогу переглядати близько 18 тисяч вбивств та майже 200 тисяч інших сцен 

насилля. Це призводить до того, що молода людина звикає до такого стану 

речей та в її свідомості укорінюється уявлення про те, що найпростіший та 

найдієвіший спосіб уникнути проблем – це свавілля та застосування сили. 

Якщо позитивний герой фільму застосовує силу та вбиває частіше, ніж 

антигерой і таким чином досягає бажаної мети, то це може стати прикладом для 

подальшого наслідування такого «героя», навіть у випадку усвідомлення 

протиправності його дій [65, С. 24]. 

Головним результатом правової соціалізації має виступати включення 

особистості до правової сфери суспільства як повноцінного суб’єкта, 

формування в неї високої правової культури та зрілої правової свідомості. 

Проявлятися це може у таких показниках: правовій освіченості, правовій 

вихованості, правовій навченості та правовій розвиненості[69, С. 42]. Однак 

варто пам’ятати,що за цими критеріями можна визначити стан та рівень 

правової свідомості особистості, проте не завжди вони матимуть позитивні 

характеристики. Адже механізми соціалізації можуть з рештою, мати і 

негативні наслідки, що може призвести до викривлень правової свідомості, 

формуванню негативних правових установок, корисливих мотивів у здійснені 

правової діяльності, або ж пасивності у правовій сфері.  
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2.2. Основні причини виникнення деформації правової свідомості 

 

 

Важливим завданням для науковців, і зокрема для соціологів, має бути 

вивчення механізмів та процесів, що призводять до виникнення деформацій у 

масовій свідомості, адже від її стану багато в чому залежить напрям розвитку 

всього суспільства. 

Ми проаналізуємо концепції, які своїм завданням вбачають пояснення 

сучасного стану масової, та зокрема правової свідомості в нашому суспільстві, 

а також чинники, що можуть мати на неї суттєвий вплив. 

Оскільки правова свідомість, так само як і політична, є частиною 

суспільної свідомості,  вони мають схожі принципи функціонування та 

розвитку. Тому вивчення законів дії політичної свідомості є також важливим з 

точки зору аналізу правосвідомості. Цікавим в цьому питанні є підхід Ю. 

Беспалова, який досліджує масову політичну свідомість в умовах 

трансформації суспільства. Він вважає, що в період криз та змін у політичній 

системі суспільства може відбутись трансформація цінностей, світогляду, 

орієнтацій та установок у свідомості громадян. Тобто, відбувається поступова 

зміна тих компонентів, що визначають політичну свідомість мас, що може 

призвести до повної її трансформації. Важливим при цьому процесі є те, що 

дані зміни відбуваються в бік афективно-ірраціональних структур масової 

свідомості, що проявляється в неузгодженості ідей, переконань та дій, аж до 

повної зміни сприйняття оточуючої реальності [8, С. 163–165]. 

Україна, зі здобуттям незалежності, проголосила себе демократичною, 

правовою державою, з верховенством прав та свобод для всіх її громадян. При 

цьому відбулась зміна законодавства, системи владних структур, принципів 

роботи правоохоронної та судової системи. В Конституції нашої країни 

прописані основні закони та принципи, на яких базується правова система 

України. А в Кримінальному кодексі, зазначені ті види діянь, що визнаються 

злочинами та основні види покарань [2]. Однак для того, щоб дані норми  
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почали діяти мають відбутись зміни у ціннісній системі громадян, тобто має 

змінитись тип правової та політичної системи.  

Ю. Беспалов зазначав, що зміна свідомості відбувається шляхом пошуку 

нової  дійсності, тобто такої картини соціально-політичної реальності, що буде 

значимою для всіх (або більшості) членів суспільства. Однак, якщо така 

дійсність не сформована, то правова свідомість може набувати нестабільного, 

змінного характеру. За таких умов частина суспільства буде продовжувати 

жити в попередньому стані свідомості, що був притаманним для більшості 

даного соціуму, а інша частина – у майбутньому стані, який ще не встановився. 

Таке співіснування двох, протилежних станів масової свідомості, в кінцевому 

результаті, може призвести до ситуації, коли в одному суспільстві 

вживатимуться несумісні системи цінностей, установок, мотивів, переконань. А 

це, в свою чергу, може призвести до деформації масової свідомості, та навіть до 

появи девіантної та злочинної поведінки. 

Ще одним цікавим підходом до пояснення причин виникнення 

деформацій правової свідомості в нашому суспільстві є ідея українського 

соціолога І. Рущенка, яку він виклав в своїй праці «Кримінальна революція та 

соціетальний фактор». Його ідея є дещо схожою з концепцією Є. Головахи про 

«аморальну більшість» нашого суспільства. Рущенко доводить, що український 

соціум пережив «кримінальну революцію», що почалася з часу перебудови 

Радянського Союзу та триває до тепер. Суть даного процесу полягає у тому, що 

структури «криміналітету» зайняли місце публічних та владних осіб. Даний 

процес супроводжувався зміною масової свідомості, коли моральні, етичні чи 

релігійні норми перестають мати вирішальний вплив на свідомість та поведінку 

більшої частини суспільства.  

І. Рущенко розглядає 4 сценарії розвитку такого стану: 

1. Найбільш негативний сценарій – подальше розповсюдження стану 

масової аномії, ігнорування або заперечування правових норм, що в кінцевому 

етапі призведе до правової катастрофи;  

2. Утвердження в суспільстві напівтоталітарного режиму, його 
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укорінення та подальше розповсюдження; 

3. Панування кримінального порядку, що буде сприйматись соціумом як 

форма соціального порядку; 

4. Утримання нормативного соціального порядку, що буде 

здійснюватися  під впливом європейських інституцій [59]. 

Російський вчений П.Г. Зеленков пояснював причини виникнення 

деформацій правосвідомості, а також проблеми дезадаптації в правовій сфері, 

за допомогою концепцій західних вчених. Зокрема, він аналізував теорію 

соціальної дезорганізації (Е. Дюркгейм, Р. Мертон, У.Томас, Ф.Знанецький).  

Дана теорія стверджує, що високий рівень злочинності може бути пояснений 

низьким рівнем згуртованості соціуму. Для підтвердження даної теорії було 

проведено ряд емпіричних досліджень у місті Чикаго у 30-40 роках минулого 

століття. Дослідники встановили, що  найбільш вираженими прояви деформації 

правосвідомості були в тих районах міста, де мешкали переселенці, які не мали 

в Америці міцних контактів та коренів  [24, С. 37–42].  

Цікавою, з точки зору пояснення причин виникнення деформацій у 

масовій свідомості, є неоінституціональний підхід американського дослідника 

Д. Норта. Для нього, інститути – це своєрідні «правила гри», як формальні, так і 

неформальні, що діють у суспільстві, або обмежувальні рамки, що створюються 

людьми, призначення яких регулювати взаємовідносини між ними. Якщо 

спроектувати дану теорію на рівень правової свідомості, ми можемо отримати 

формальні правила у вигляді законів, нормативних актів, Конституції тощо, а 

відповідно, неформальними будуть виступати звичаї, традиції, соціальні та 

правові норми. Д. Норт вважає (і з ним важко не погодитись), що значно більш 

сталими та підтримуваними суспільством є неформальні правила та обмеження. 

Вони швидко розповсюджуються, передаються в часі та просторі і стають 

загальновживаними. Крім того, формуються вони здебільшого під впливом 

особистісних, а не суспільних інтересів [45]. Ці правила формують моделі 

поведінки, які швидко розповсюджуються та починають переважати у соціумі 

(при цьому не завжди законні). Прикладом таких моделей поведінки  можуть 
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бути: хабарництво, тіньовий бізнес, виплата заробітної платні без сплати 

податків («у конвертах») і т.д.. Все це зрештою перетворюється у культурний 

спадок народу та стає нормою для його представників.  

Основними причинами, що призводять до викривлень правової свідомості 

в нашому суспільстві є існування у свідомості та поведінці людей елементів 

минулого (як-то, розстановка кадрів за принципами особистих та родинних 

зв’язків, «кумівство», хабарництво), прогалини у практичній роботі (багато 

розмов, за відсутності конкретних справ, відсутність віри у соціальну 

справедливість, пасивність, байдужість), відтягування вирішення важливих 

проблем, їх «консервування» (декларативність висловлювань, обіцянок). Ці 

причини багато в чому зумовлюють як деформації масової свідомості загалом, 

так і правової зокрема.  

Найбільш вагомий вплив на стан правової свідомості здійснюють 

сьогодні ті процеси, що відбуваються безпосередньо у правовій сфері. 

Законодавчий процес має непослідовний  та суперечливий характер, величезна 

кількість нормативно-правових актів, з одного боку, створюють перешкоди для 

чіткого розуміння їх призначення, а з іншого, можуть створювати прогалини та 

нечіткості у регулюванні соціальних відносин; багато законів та підзаконних 

актів не відповідають потребам суспільства, а їх деталізація призводить до 

виникнення суперечностей та непорозумінь. Все це призводить до можливості 

корисливого використання правових знань, та викликає недовіру до закону, 

апатію та відчуття безсилля у намаганнях захистити свої права.  

Правозастосовчий процес, що полягає у діяльності прокуратури, органів 

охорони правопорядку, також впливає на стан правосвідомості. Про це 

говорять дані соціологічних досліджень, зокрема за результатами 

всеукраїнського моніторингу громадської думки населення, що проводиться 

Центром Соціального Моніторингу,  у 2015 році рівень довіри до судових 

органів склав 12%, до прокуратури - 13%, а до правоохоронних органів – 23% 

[83]. Пояснити такий низький рівень довіри до правоохоронної системи нашого 
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суспільства можна в першу чергу низьким рівнем правової свідомості та 

культури самих представників даних органів. 

Органи судової влади, як ми бачимо, також мають низький рівень довіри 

громадян. Це пояснюється, в першу чергу, непрозорістю їх діяльності, 

відсутністю чітких та прозорих механізмів звернення громадян до цих органів 

для захисту власних інтересів, та переконаність серед населення в 

корумпованості та нечесності суддів. 

Однак, як відзначає вітчизняна авторка Ю. Сіда, «в умовах відродження 

незалежного українського суспільства судова влада стає найважливішим не 

тільки правовим, але й соціальним інститутом, що відкриває принципово нові 

напрямки для соціально-правового пізнання і дискурсу» [60, С. 8]. 

Проте, на жаль, на даний момент ми можемо спостерігати лише 

нереалізований потенціал даної системи. Причини цього «інституційного 

провалу» комплексні. Серед основних автор зазначає замкнутість правових 

інститутів, що пов’язано зі спадком минулого, тиск на суддів з боку 

регіональних органів влади (також за радянською моделлю) та низьку правову 

культуру населення, що проявляється у відсутності традицій правового 

регулювання суперечок [63]. 

Іншою важливою та проблемною сферою, що вагомо впливає на стан 

правової свідомості, є політична.  В даній сфері ми постійно стикаємось з 

недемократичними, непрозорими виборами; брехливістю та популізмом 

чиновників та політиків, їх швидкою зміною; відсутністю чіткої державної 

політики; відсутністю дієвих механізмів реалізації прав та свобод громадян. 

Відношення до законів багато в чому є наслідком негативного відношення до 

тих, хто їх приймає, тобто до народних обранців. Суспільство не схвалює 

величезні розміри заробітних плат депутатів, їх системи пільг та пенсі, а також  

недоторканості, що виглядає в очах громадськості як спроба втекти від 

правосуддя.  

Не менш важливими та болючими є процеси, що відбуваються сьогодні в 

соціальній сфері та економіці. Перехід до ринкових відносин спричинив 
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поглиблення економічної та соціальної нерівності громадян та падіння їх 

життєвого рівня, що дуже болюче сприймається молоддю. Основні причини 

розвитку деформованого стану правосвідомості в цих сферах пов’язані з 

хаотичністю реформ, відсутністю чіткої системи розвитку нашої країни, 

нестабільністю економіки та, звичайно, військовим конфліктом на Сході нашої 

держави. Нажаль, в Україні поки що не знайшлося економістів, які могли б 

розробити дійсно ефективну програму поступового розвитку українського 

суспільства на визнаних у всьому світі загальнодемократичних, а також 

гуманістичних соціальних засадах [78]. 

Стан аномії, який виник у духовно-моральній сфері, що полягає у 

руйнуванні та критиці старих цінностей й ідеалів та не сформованості нових, 

також негативно відображається на правосвідомості.За даними всесвітнього 

опитування Gallup International, з 2007 по 2015 роки знизилася оцінка 

українцями свого рівня життя. Так, за десятибальною «шкалою оптимізму» 

громадяни України оцінюють своє нинішнє життя в 4 бали, хоча вісім років 

тому ця позначка сягала 5,2 балів. Серед опитаних 79% оцінюють своє 

економічне становище як «бідність». Крім того, 36% респондентів вважають, 

що вони страждаю в результаті подій, що відбуваються в країні. Тільки дев'ять 

відсотків учасників опитування вважають своє становище «процвітаючим». 

Чотири роки тому кількість таких людей досягало 21% [85]. За даними 

національних щорічних моніторингових опитувань, які проводить Інститут 

соціології НАН України (2010 р.), три чверті громадян перебувають у стані 

розгубленості, вважають, що «все так хитко, що може відбутися все, що 

завгодно» (77%), та «за теперішнього безпорядку та невизначеності важно 

зрозуміти, у що вірити» (74%). Майже 84% згодні з твердженням «багато з 

того, у що вірили наші батьки, руйнується на очах», що за відсутності 

позитивних тенденцій також є ознакою суспільного песимізму. Дві третини 

українців вважають, що визначення базових понять «добро» та «зло» залежить 

від часу та місця (33%) або може бути змінене під впливом особливих обставин 

(30%). Протягом усіх років незалежності не змінюється думка стосовно того, 



44 

 

що «раніше люди краще себе почували, бо кожен знав, як вчинити правильно» 

(66%), та визнається факт нівелювання суспільних норм та правил. 

70% вважають, що «потрібно бути дуже обережними в стосунках з людьми» 

(соціальний цинізм), тож наявне руйнування основ соціального довір’я, поваги 

й відповідальності за свої вчинки перед іншими людьми. Лише кожний другий 

українець зазначив, що брехня в особистих інтересах ніколи не може бути 

виправданою. Ще чверть в цілому погоджуються із цим, але допускають 

ситуації, коли можна вчинити по-іншому – тобто збрехати. Припустимість 

брехні в особистих інтересах зростає з рівнем освіти, частіше виправдовується 

серед молоді [68, С. 7–31]. 

Наслідком такого стану речей є поява моральної дилеми, що ускладнює 

орієнтацію в таких моральних регуляторах, як «правильно-неправильно», 

«добре-погано» тощо. Це в свою чергою не є ознакою високого рівня правової 

свідомості, а швидше навпаки.  

Наступною причиною виникнення деформацій правової свідомості є 

утвердження капіталізму, з його цінністю матеріального достатку. В свідомості 

людей міцно укорінилось бажання до швидкого та легкого збагачення, 

досягнути якого можна різними методами, в тому числі,  незаконними. 

Звичайно, політично-економічна трансформація українського суспільства 

мала і позитивний вплив на свідомість молоді. Затвердження нового, 

демократичного шляху розвитку країни, закріплення прав та свобод громадян, 

заміна тоталітарної однопартійної системи на багатопартійну, можливість 

отримувати навчання за кордоном, розширення доступу до інформації а також 

можливість започаткування та розвитку власного бізнесу – все це створило 

умови для позитивного розвитку правової свідомості.  

Ще одним чинником, до якого звертаються вчені з метою пояснити 

особливості розвитку правової свідомості певного соціуму, є менталітет. За 

визначенням українського соціолога В. М. Піча, менталітет – це «сформована 

система елементів духовного життя і світосприйняття, яка зумовлює відповідні 

стереотипи поведінки, діяльності, способи життя різноманітних соціальних 
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спільнот (групи, індивідів), що включає сукупність ціннісних, символічних, 

свідомих чи підсвідомих відчуттів, уявлень, настроїв, поглядів, світобачення, 

які визначають здатність спільнот та індивідів сприймати чи діяти відповідним 

чином» [51, С. 160]. Російський вчений-юрист А.Ю. Мордовцев зазначає, що це 

історично створена і стійка матриця типізації поведінки, яка дозволяє 

представникам певного соціуму відносно одноманітно сприймати оточуючу 

дійсність, оцінювати її і діяти в ній відповідно до певних установок та 

стереотипів, що склались у суспільстві [42]. 

Щодо пояснень стану правосвідомості за допомогою даного явища, ми 

вважаємо, що чинники ментального та психологічного характеру безумовно є 

важливими, проте саме поняття  «менталітет» робить, в першу чергу, акцент на 

сталості основних рис свідомості певної групи (нації), відкидаючи таким чином 

часовий фактор змін.  

Вітчизняні вчені Г.В. Журбелюк і О.В. Курінний окреслюють основні 

причини повільного суспільного розвитку в нашій країні, до головних з яких 

вони відносять: особливості менталітету, в першу чергу, недовіра та недооцінка 

права, в поєднанні з переоцінкою норм моралі та традицій, як основних 

регулюючих факторів суспільного життя; надмірна емоційність та 

недостатність «холодного розуму» під час вирішення важливих питань у 

політичній та економічній сферах; відсутність чіткої та продуманої стратегії 

розвитку суспільства [22].  

Підводячи підсумки, можна виділити такі основні причини появи стану 

деформації правової свідомості у нашому суспільстві: 

 По-перше, це спадщина радянського минулого, головними 

ознаками якої були непрозора система влади, тоталітарний контроль над 

життям громадян, репресивна правоохоронна система, існування 

формальних законів, які насправді не впорядковували реальні суспільні 

відносини. 

 По-друге, складний етап творення української державності, що 
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супроводжується поділом влади, відсутністю чіткої державної політики, в 

тому числі, в сфері освіти та культури, а також соціального, економічного та 

правового розвитку. 

 По-третє, сучасна криза в політичній, економічній та соціальній 

сферах, що характеризується частою зміною, нечіткістю та розмитістю 

законодавства, відсутністю прозорої та дієвої виконавчої та судової влади, 

ефективних механізмів захисту прав та свобод громадян. 

 

 

2.3. Типологія деформацій правової свідомості 

 

 

Наступним кроком нашого дослідження є комплексна класифікація 

проявів деформації правової свідомості на основі різних критеріїв. Ми 

спробуємо поєднати вже існуючи типології проявів деформації правосвідомості 

висунуті різними авторами. 

Можна виділити деформації компонентів правосвідомості: 

1) деформації когнітивного компонента проявляються у відсутності 

чіткої системи правових знань, їх фрагментарності та хибності. 

Залученість до будь-як якої сфери життя суспільства сьогодні вимагає 

обізнаності з її основними принципами та закономірностями.  Надзвичайно 

важливим даний аспект є для сфери  правової, що складається з формальних, 

задекларованих норм, які кожна людина має виконувати і які є 

загальнообов’язковими для всіх без винятку громадян нашого суспільства. У 

деклараціях представників влади, у Національній програмі правової освіти 

населення, висновках теоретичних робіт, засобах масової інформації звучить 

завдання «підвищення рівня правових знань, забезпечення необхідного рівня 

правових знань» [44], проте, якою насправді є якість цих знань в громадян 

нашого суспільства, точно не відомо, так само як і не відомо, яким же обсягом 

даних знань має володіти кожна людина. 
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Вітчизняні вчені-юристи О. Зайчук та Н. Оніщенко досліджуючи 

когнітивний компонент правосвідомості відзначали, що показником 

«правильної правосвідомості» виступає «знання права», тобто такий об’єм 

знань правових принципів, норм законодавства та інших правових аспектів, що 

дозволять людині орієнтуватись у системі правових відносин для регулювання 

особистої поведінки і оцінки поведінки інших осіб, для виконання вимог закону 

[71, С. 322]. 

Проте, як ми вже зазначали у попередніх розділах, людина повинна не 

лише володіти певною кількістю правових знань, але й вміти осмислювати та 

оцінювати її, а також застосовувати в конкретній життєвій ситуації. У 

протилежному випадку може виникати деформація когнітивного компоненту 

правосвідомості, що проявляється у несформованості та нечіткості правових 

знань, їх фрагментарності та хибності.  

Також доречним є твердження російського юриста А.М. Столяренко, 

який вважає, що про рівень правової свідомості свідчить наявність чотирьох 

складових: 

– правової освіченості, тобто системи правових знань та поглядів, що 

дають змогу орієнтуватись в ролі та змісті права, правопорядку, а також 

користуватись даними знаннями у повсякденному житті;   

– правової вихованості, що проявляється в повазі до закону, законності, а 

також законності цілей, напрямів та планів у повсякденній діяльності, та 

наявності правових мотивів і бажання вирішувати проблеми лише законними, 

правовими методами; 

– правової навченості, тобто знання та розуміння мінімуму нормативно-

правових актів, порядку та правил юридичного захисту своїх прав, розуміння 

правомірної поведінки та вміння поводитись відповідно до неї в юридично 

значимих ситуаціях; 

– правової розвиненості – роздуми, оцінки та орієнтації, що відповідають 

правомірній поведінці, а також бажання та відчуття потреби підвищувати 

рівень своєї правової  сформованості  [69, С. 42–43]. 



48 

 

2) деформації оціночного компонента проявляється у неадекватній 

(завищеній чи заниженій) оцінці права, правової дійсності та своєї ролі в ньому.  

Одним із індикаторів деформації даного компонента виступає рівень 

довіри до правової сфери, зокрема до основних її органів та інститутів, таких як 

суди, прокуратура, поліція. Даний підхід використовується у багатьох 

дослідженнях для визначення загального стану правосвідомості; 

3) деформації поведінкового компонента проявляється у перекручених, 

неправильних, іноді злочинних установках. 

Виявлення деформацій даного компоненту правової свідомості є доволі 

складним з точки зору методології. Дослідити установки та мотиви 

респондентів, зокрема, можна через з’ясування їхньої думки щодо того, що 

примушує людей чинити злочини, що може спонукати особисто їх до вчинення 

правопорушення, в яких формах правової активності вони готові взяти участь 

для захисту свої прав і т.д..  

Окрім деформацій, що зачіпають структурні компоненти правосвідомості, 

ми можемо розрізняти деформації за рівнем свідомості. За даним критерієм ми 

можемо виділити деформації буденної правосвідомості, що виникає в масовій 

свідомості в ході повсякденної діяльності і є найрозповсюдженішим видом 

деформацій; деформації наукової правової свідомості та деформації 

професійної правової свідомості. 

Щодо деформацій професійної свідомості, то варто зазначити, що в 

соціологічному аналізі цей термін використовується для вивчення 

особливостей свідомості представників різних професій (правоохоронців, 

педагогів, лікарів тощо), що може набувати деформацій під час їхньої 

професійної діяльності. Загалом, можна дати узагальнене визначення 

професійної деформації  - «це процес та результат визначеного за характером 

зовнішнього впливу, що виявляється у зміні характеристик об’єкта впливу і як 

наслідок викликає зміни в механізмах реалізації його функцій» [53, С. 292]. 

Термін «професійна деформація» було введене американським 

дослідником П. Сорокіним на початку минулого століття. Він розглядав дане 
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явище як об’єктивний процес,  що виникає в процесі трудової діяльності і 

пов’язаний з проявом у людини рис, що шкодять самій цій діяльності [66]. Дане 

явище є процесом і результатом впливу суб’єктивних якостей людини, що 

сформовані відповідно до специфіки певної професійної діяльності. 

Щодо правосвідомості, то дане явище може перш за все проявлятись у 

виникненні професійних стереотипів (наприклад, синдром «асоціальної 

перцепції», коли кожен сприймається як потенційний правопорушник). Для 

працівників правової сфери формами прояву можуть бути стереотипність 

мислення; звуження кругозору; зниження емоційного ставлення до подій, що 

відбуваються, й байдужість до осіб, щодо яких здійснюється професійна юридична 

діяльність; упередженість стосовно правопорушників (обвинувальний ухил); 

юридичне сприйняття неюридичного світу; зневага неюридичною професійною 

думкою; формалізм і бюрократизм [43]. 

Н.В. Циба також зазначає, що «під професійними деформаціями 

розуміють деструктивні зміни особистості в процесі виконання діяльності»[52, 

С. 147]. Як приклад він наводить розвиток гіперконтролю над своєю 

поведінкою у психологів, а також притаманні їм класифікування оточуючих 

людей та постійне «виставлення діагнозу». 

Далі на основі аналізу правової та соціологічної літератури ми наведемо 

класифікацію типів деформації правової свідомості, в основу якої буде 

покладено їх зміст та форми прояву. За даними критеріями можна виділити: 

1. Правовий ідеалізм.  Російський дослідник М. Матузов, досліджуючи 

даний вид деформації вказує, що він є повною протилежністю правового 

нігілізму. Якщо останній означає недооцінку права, то ідеалізм – його 

переоцінку [41]. Інший вчений, М. Требін, вважає, що правовий ідеалізм 

проявляється в абсолютизації ролі права і правових інститутів у регулюванні 

суспільних відносин [73, С. 60].  

Прикладом правового ідеалізму може слугувати «сухий закон» у часи 

радянської доби, коли влада намагалась закріпленням одного закону вирішити 

складну психологічну та соціальну проблему суспільства [40]. 



50 

 

Про наявність правового ідеалізму може свідчити велика кількість 

декларативних норм, що видають бажане за дійсне. Наприклад, норма 

Конституції, що стверджує, що Україна є правовою державою, хоча насправді 

повноцінно такий лад ще не сформувався (прикладом також може бути 

важкість реалізації задекларованих прав на освіту, на працю, на медичне 

забезпечення і т.д.). 

Однією з рис правового ідеалізму може виступати надмірний формалізм, 

який проявляється у надмірному дотримуванні букви закону та виконанні 

закону заради самого закону, бажанні всі життєві ситуації та відносини 

вимірювати у формальній, законодавчій площині, не задумуючись про зміст та 

мету того чи іншого закону. 

Поява правового ідеалізму може бути наслідком певних особливостей 

характеру, наприклад гіпертрофованістю таких рис, як «правдолюбство», 

«правдопошук», може призвести до сутяжництва (заняття позовами з 

корисливих міркувань, пристрасть до позовів), в наслідок чого особа, не 

замислюючись, витратить усі свої заощадження на нескінченні судові процеси 

[37, С. 174]. 

2. Правовий нігілізм. Даний тип деформації можна визначити як 

зневажливе ставлення до права, його ігнорування або заперечення, відкидання 

та несприйняття правових цінностей, норм та традицій. В діяльності юристів, 

державних службовців він може проявлятись у «правоохоронній бездіяльності» 

і невжитті передбачених законом заходів, зневазі до правових принципів, 

довільному трактуванні норм права та нестачі віри в їх справедливість. 

На думку українських вчених Бойко Т. та Канцір І., джерелами правового 

нігілізму є непереборне бажання сили, грошей та знань, яке формується під 

впливом історії, втілюючись у соціокультурних та інституційних нормах, 

реалізація яких здійснюється за принципом «мета виправдовує засоби». 

Витоками цих непереборних бажань є людина та соціум. 

Сила виступає початковим ціннісно-культурним орієнтиром. Ще 

донедавна силовий чинник у житті людини відігравав провідну роль, проте 



51 

 

було б нерозважливо ігнорувати його і сьогодні. Які ж фактори у цій сфері 

спонукають до порушень та зневаги до права? Суспільство як ціле боляче 

реагує на аномію. В ситуації тотальної аномії воно перестає бути суспільством і 

починає уподібнюватися до зграї. Закони Дарвіна за таких умов будуть 

панувати безапеляційно і в повній мірі розкривати сутність боротьби за 

виживання і «природного відбору». Крім цього у сучасних умовах, коли 

фізична праця у більшості країн залишається головним способом забезпечення 

своїх фізіологічних потреб та захисту себе, сила залишається на панівних 

позиціях. Проте її бажання відображається як джерело правового нігілізму не 

лише на суспільстві, але й на рівні держави. Акцент на національній могутності 

багато в чому включений до міжнародного законодавства та угод, які 

укладаються між державами. Результатом цього є тенденція до зведення 

нанівець міжнародного права, коли договори стають простим папірцем. Все це 

виступає наслідком національних інтересів державної могутності країн, 

основна мета яких – тримати усіх в страху за допомогою найпростішого методу 

– силового [9, С. 237]. 

Що стосується грошей, то вони є головною ціннісною структурою уже 

вищого рівня. Найбільш яскравим прикладом тут виступає Америка, 

характерним для якої є надання грошовому успіху статусу так званої 

«американської мрії», коли з одної сторони від людей вимагають, щоб вони 

спрямовували свою поведінку на накопичення багатства, а  з іншої – їм майже 

не дають можливості зробити це інституційним засобом. Результатом такої 

структурної некоректності являється формування психопатичної особистості  

та антисоціальної поведінки. Окрім того, небезпечним наслідком може бути 

формування свого роду нормативного вакууму, що поглинає правові, моральні 

та інші, регулюючі основи суспільного буття, індивідуальної та масової 

свідомості.  

Щодо знань, то вони стали вагомим чинником нещодавно. Цей процес 

був зумовлений інформатизацією, розвитком і популяризацією концепцій 

інформаційного суспільства та суспільства знань, де інформація та знання 
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стають головним товаром. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій в 

майбутньому лише збільшить сектор суспільного, політичного та економічного 

буття, де буде панувати інформація та знання. Пошук нових вражень, 

необхідність у сприйнятті все більшого і більшого об’єму інформації, 

практично відсутні рамки насиченості – ось основні характеристики епохи 

інформаційного світу. Необхідність переробляти величезну кількість актуальної 

інформації провокує в організмі людини неповоротні реакції. Механізм дії 

інформаційної аномії можна описати таким чином: потік сукупної інформації, 

впливаючи на свідомість індивіда, не тільки не допомагає, але і заважає йому 

орієнтуватися в соціальній ситуації (в даних випадках при певному дозуванні 

інформації можлива маніпуляція свідомістю). В результаті надлишку даних 

виникає проблема поліваріантності прийняття рішення. Раціонально 

розраховуючи міру відповідальності і можливі наслідки різних варіантів 

поведінки, індивід вибирає той, який найбільш близький сформованому у нього 

образу «правильного вчинку» [9, С. 237-239]. Загалом роль знань та інформації 

у сучасному суспільстві можна охарактеризувати як «хто володіє інформацією, 

той володіє світом». 

Правовий нігілізм, як і інші форми деформацій, може проявлятись як на 

особистісному, так і на інституційному рівнях. Російський дослідник 

В.А. Ткалич наводить приклади цього явища у російському суспільстві (хоча, 

на нашу думку, вони також є характерними і для України): війна законів, їх 

суперечливість, взаємовиключність; підміна законності політичною та 

ідеологічною доцільністю, прагнення офіційних посадових осіб та органів 

реалізувати свої інтереси поза межами конституції; порушення прав людини 

[72]. 

В.С. Арутюнян у структурі правового нігілізму виділяє дві крайні форми: 

правову індиферентність (відсутність інтересу до правових явищ, небажання 

використовувати та реалізовувати свої права, надані законом, відмова 

співпрацювати з правоохоронними органами в боротьбі зі злочинністю) та 

правовий негативізм (переконання в тому, що вимоги та заборони права мають 
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лише формальний характер, а керуватись потрібно лише власними бажаннями 

та інтересами. Закон порівнюється з перешкодою, яку можна обійти чи 

подолати) [5]. 

Правовий нігілізм слід розмежовувати з критикою права. Критика, перш 

за все, направлена на заперечення недієвих або застарілих правових норм та 

цінностей, недосконалих правових інститутів тощо. В той час як нігілізм – це 

заперечення або ж ігнорування тих правових норм, що мають позитивне 

значення в суспільстві та можуть принести вагомий вклад в розвиток правової 

сфери [35, С. 16–19]. 

На нашу думку, може відбуватись деградація від критики права до 

нігілізму. Цей процес посилюється в умовах жорсткої політичної конкуренції, 

коли політичні суб’єкти гостро, полемічно і некоректно критикують опонентів. 

Окрім поняття «нігілізм» в науковому дискурсі зустрічаються поняття 

«правовий екстремізм» та «правовий радикалізм». Російський дослідник 

І.М. Сенін визначає екстремізм як форму нігілістичного заперечення 

охоронюваних державою суспільних відносин, спрямовану на їх дестабілізацію 

і руйнування, що виявляється у вигляді ідей і дій, пов’язаних із застосуванням 

чи погрозою застосування насильства [62].  

3. Правовий інфантилізм та дилетантизм. Полягає в недостатній 

сформованості правових знань, поглядів, установок, уявлень, тобто 

правосвідомості в цілому. Російські вчені В.К. Бабаєв та В.М. Баранов 

характеризують цю деформацію як «пробіли» в правовій свідомості, які 

проявляються або в повній відсутності знань про певний елемент правової 

дійсності, або в забуванні таких знань [7, С. 87]. Інфантилізм є однією з 

найлегших форм деформації, проте дуже небезпечний у формі невігластва 

працівників правоохоронних органів, які за відсутності базових юридичних 

знань не в змозі об’єктивно та законно вирішувати підвладні їм справи. 

Правовий інфантилізм може проявлятись і ставати небезпечним у професійній 

діяльності, і тоді його наслідком стають недоліки в роботі, посадове свавілля, 

засноване на незнанні законодавства та на невірних уявленнях про свої 
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службові обов’язки [13, С. 30]. О.О. Малиновський зазначає, що інфантилізм 

проявляється в тому випадку, коли індивід, будучи безпосереднім учасником 

правовідносин, відсторонюється від права, ставиться до нього байдуже [37]. 

На нашу думку, небезпечність цієї деформації правосвідомості полягає у 

тому, що індивід на основі незнання виявляється не в змозі реалізувати свої 

законні права та в разі потреби захистити їх. Актуальність дослідження цього 

явища зумовлено наявністю у ст. 68 Конституції України положення про те, що 

«незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності»[1]. Окрім цього, 

незнання норм призводить до думки про можливість їх невиконання. Як 

зазначає російська дослідниця О.Б. Панова, правовий інфантилізм виявляється 

передовсім в уявленнях про те, що правові норми є перешкодами, які можна 

обійти, а закони – правилами, в яких є винятки. Також поняття інфантилізму 

відображає впевненість у безкарності, уявленні про можливості ухилення від 

юридичної відповідальності [47, С. 12–15]. 

Правовий дилетантизм – це форма правової деформації, що проявляється 

у вільному, поверхневому, легковажному поводжені з законом, нормативними 

актами, без глибокого їх розуміння. Дана форма деформації може вати 

негативні наслідки, через пропагування такого способу мислення через ЗМІ 

(наприклад, у випадку звинувачення людину у злочині на всю країну в той час, 

коли ще триває слідство, а отже, провина не є доведеною).   

Основними проявами описаних видів деформації правової свідомості 

можна вважати: неадекватне чи легковажне ставлення до закону, неповні 

знання в правовій сфері, відчуття безкарності та безвідповідальності, не 

сформованість правових установки, неможливість реалізувати свої права. 

4. Правова демагогія – це тип деформації, що полягає у здійснені 

впливу на свідомість людей та громадську думку з боку окремих індивідів, 

об’єднань людей або організацій з метою викривлення їх уявлення про правову 

дійсність. Правова демагогія завжди переслідує корисливу мету та часто 

застосовується політиками під час політичних кампаній. 
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Основні засоби, за допомогою яких здійснюється демагогія: неправдиві 

клятви у вірності народу, висування безвідповідальних програм та обіцянок і 

одночасно наклеп на тих, хто діє в ім’я справжніх інтересів суспільства [38, 

С. 107]. 

Популізм означає орієнтацію посадових осіб  на потреби великих мас 

людей і декларацію ідей відповідно до цього. М.М. Вопленко, аналізуючи 

правосвідомість, називає цю деформацію спекулятивно-правовим популізмом 

та зазначає, що найчастіше він проявляється у політиці пільг, прав та привілеїв 

[13, С. 32]. Особисті, корисливі інтереси маскуються боротьбою за 

загальнолюдські та правові ідеали. Це характерно і для України, коли політики 

намагаються здобути владу, декларуючи ідеї, що засновані на регіональних, 

національних або мовних особливостях. 

Правовий популізм та демагогія проявляється у: здійснення впливу на 

свідомість людей та громадську думку з боку певних посадових осіб, 

організацій за допомогою викривлення уявлень про правову дійсність; 

маніпулювання цінністю права та довірою до нього; орієнтація посадових осіб 

(політиків) на потреби великих мас людей і декларація ідей відповідно до 

цього. 

5. Морально-правовий конформізм. Він полягає у пристосованості, 

бажанні діяти «як всі». Особа з таким видом деформації буде дотримуватись 

закону тільки для того, щоб не відрізнятись від більшості[46]. Мотивами 

правомірної чи протиправної поведінки в даному випадку, буде слугувати 

бажання догодити авторитетам (колегам, друзям, знайомим, керівництву).  

6. Негативно-правовий радикалізм. Даний вид деформації, на думку 

М. Требіна, є найбільш небезпечним. Він проявляється в усвідомленому 

заперечеанні законів, здійсненні протиправних діянь зі злочинного умислу, а 

також, наявності корисливого мотиву [73]. Справді, така форма деформації є 

найбільш небезпечною для суспільства, адже допускає пряме порушення 

закону, що може нашкодити життю та здоров’ю оточуючих. В даному випадку 

ми можемо говорити про існування в індивіда злочинної установки.   
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М.М. Вопленко вважає, що при цій формі деформації негативне 

ставлення до права переростає у протиправний умисел. При цьому, для 

професійної правосвідомості характерним стає домінування мотиву власної 

вигоди та користі, зловживання власним службовим становищем [13, С. 31]. 

7. Правовий цинізм та правовий егоцентризм. Егоцентризм у праві 

проявляється в тому, що індивід сприймає право як вищу цінність, однак при 

цьому своє суб’єктивне право він сприймає як якийсь абсолют. Тобто інші  

суб’єкти правовідносин повинні, на його думку, бути спрямовані на захист та 

реалізацію виключно його прав та свобод.[37, С. 176]. Індивід з такою формою 

деформації використовує правові знання з корисливою метою, для задоволення 

власних потреб. 

Цинізм — зневажливе, нігілістичне або ж зухвале ставлення до людської 

культури, норм етики та моралі, до загальнолюдських ідеалів. 

В українському законодавстві поняття «цинізм» вживається найчастіше 

для характеристики злочину хуліганства, що проявляється у демонстративній 

зневазі щодо норм моральності, наприклад, груба непристойність, публічне 

оголення, знущання над хворими, немічними особами, які перебувають у 

безпорадному стані та ін. [2]. 

Цинічність як прояв моральної складової особистості цікавить 

дослідників з етики, психології, соціології, психології. Зокрема, в психології 

цинічність розглядається як деструктивне начало особистості, риса, яка має 

значимі зв’язки з такими рисами, як самолюбство, необов’язковість, 

нестриманість, безпринципність, хамство, аморальність, демагогічність, 

жорстокість [75]. 

У Росії було проведено дослідження моральних цінностей молоді. 43% 

молодих людей у віці 17–19 років, 36% у віці 20–23 роки і 31% віком 24–26 

років вважають, що сучасній молоді притаманні цинізм і байдужість до ідеалів. 

Автори дослідження ці результати пояснюють наявністю «другої реальності» – 

телебачення, Інтернет, де існує свій особливий світ, відірваний від реального, 

але який формує уявлення про аморальність молоді. 
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Також більшість молоді (55%) визнає, що їх успіх в житті багато в чому 

залежить від вміння закрити очі на власні принципи та моральні норми. 46% 

молодих респондентів і 31% старшого покоління вважають, що існуючі 

моральні норми застаріли [84]. 

До інструментарію Інституту соціології входить поняття «соціальний 

цинізм». Є. Головаха під даним поняттям розуміє використання незаконних 

засобів для досягнення власних корисливих цілей, що може призвести до 

формування анархічного суспільства на противагу демократичному. Даний 

показник вказує на міру цинізму та зневаги до загальнолюдських цінностей та  

стає серйозною перешкодою на шляху побудови демократичної системи 

цінностей.  

Індивіди, для яких характерні прояви цинічної правосвідомості 

відрізняються аморальними переконаннями, поглядами, отримують 

задоволення від порушення правових норм. Вони не визнають заборон, 

обмежень, зневажливо ставляться до правоохоронних органів, підкорюються 

лише власним законам.  

Соціально-правовий цинізм може проявлятись в таких формах: 

використання законів та правових норм з метою власної вигоди чи завдання 

шкоди іншим; ставлення до державних інститутів та інших правових систем як 

до таких, що спрямовані на захист та задоволення лише його прав та свобод; 

використання правових знань з корисливою метою, для задоволення власних 

потреб; відчуття готовності переступити через закон у випадку, якщо це 

принесе йому вигоду; відсутність відчуття обов’язку перед оточуючими та 

державою. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

В даному розділі ми ознайомились з механізмами формування, 

основними причинами виникнення та різновидами деформацій правової 
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свідомості.  Основним механізмом, в результаті якого наша правова свідомість 

набирає тих чи інших рис, є правова соціалізації, яку можна визначити як 

процес залучення людини до правовідносин та формування в неї 

правосвідомості й правомірної поведінки. Правова соціалізація може 

відбуватись шляхом правового навчання, тобто отримання необхідних 

правових знань, та правового виховання. Великий вплив на формування 

правової свідомості здійснюють фактори макро- (політична, економічна, 

соціальна ситуація в країні) та мікросередовища (вплив найближчого 

оточення).  Кожен з цих факторів може мати як позитивний, так і негативний 

вплив на формування правової свідомості. Результатом правової соціалізації 

особистості є включення її до правової сфери суспільного життя, формування в 

неї правової свідомості та культури. Однак під впливом різних чинників 

правова свідомість може зазнавати негативного впливу та набувати ознак 

деформації. Серед основних причин, що призводять до деформації правової 

свідомості можна виділити: складну історичну спадщину, що дісталась нам від 

радянського минулого; кризовий етап розвитку нашої країни, що 

супроводжується відсутністю чіткої стратегії економічного, політичного та 

соціального розвитку; недосконалість законодавства, його розмитість, а 

подекуди, суперечність нормативно-правових актів, відсутність реальних 

механізмів захисту прав та свобод громадян.  

Вчені виділяють декілька різновидів деформацій правової свідомості. 

Зокрема, розрізняють деформацію когнітивного, оціночного та поведінкового 

компоненту. А також, за змістом та формою прояву виділяють: правовий 

ідеалізм, правовий нігілізм, правовий інфантилізм, правовий цинізм, правовий 

егоцентризм, правовий дилетантизм, правову демагогію, негативно-правовий 

радикалізм та морально-правовий конформізм. В наступному розділі, на основі 

поглиблених інтрев’ю ми спробуємо дослідити, які з перелічених видів 

деформацій притаманні українській молоді. 
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОСВІДОМІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: 

СТАН ТА ПРОЯВИ ДЕФОРМАЦІЙ 

3.1. Програма авторського дослідження «Стан та прояви деформацій 

правової свідомості сучасної української молоді» 

 

 

Проблема дослідження. Сьогодні наша країна переживає один з 

найскладніших етапів її розвитку. Криза в політичні, економічні, соціальній 

системах, а також зброєний конфлікт на Сході України не могли не 

позначитись на стані масової та, зокрема, правової свідомості наших громадян. 

Молодь, що є рушійною силою будь-якого суспільства, знаходиться лише на 

етапі формування своєї правової свідомості. Однак політична криза, постійна 

зміна влади, нечіткість та суперечливість законів, в поєднанні з негативним 

впливом оточуючого середовища на мікрорівні, кидають серйозний виклик 

позитивному формуванню правової свідомості та можуть призвести до її 

деформації. Однак чітко зрозуміти особливості правової свідомості сучасної 

молоді можна лише порівнявши її з тими, хто народився, зростав та 

виховувався  в зовсім іншій політико-правовій системі, з іншими законами та 

цінностями, тобто з людьми чиє дитинство та молодість припали на часи 

Радянського Союзу. Таким чином, проблема нашого дослідження полягає в 

необхідність дослідження проблеми деформації правової свідомості шляхом 

порівняльного аналізу молодого та старшого поколінь.  

Метою дослідження є виявлення особливостей правової свідомості та 

проявів її деформації в середовищі української молоді та старшого покоління.  

Завдання дослідження: 

1. Оцінка рівня правових знань та основних шляхів їх отримання 

представниками різних поколінь; 

2. Визначення основних прояви деформацій правової свідомості в 

середовищі старшого покоління та молодих людей; 

3. Оцінка відмінностей у сприйняті правової дійсності серед 

представників двох поколінь; 
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4. Визначення основних недоліки правової системи нашої країни. 

Об’єктом дослідження виступає населення України двох вікових груп: 

від 18 до 25 років (молодь) та від 35 до 50 років (старше покоління). 

Предмет: думки, оцінки і ставлення молоді та старшого покоління до 

правової дійсності нашої країни, а також самооцінка власної правової 

свідомості. 

Інтерпретація базових понять 

Правосвідомість – це система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які 

виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до чинного, минулого та 

бажаного права, а також до діяльності, пов’язаної з правом [64].  

Деформації правової свідомості – це викривлення форми та змісту 

правових настанов, навичок та звичок на інституційному та не інституційному 

рівнях, що відображається перш за все у діяльності та дискурсивних практиках 

суб’єктів правовідносин, а також у засобах вирішення конфліктних ситуацій, 

стереотипізованих серед широких верств населення [27].  

Правові знання – це  знання законодавства і практики його застосування, 

детальне уявлення про дію норм та юридичні наслідки їх реалізації [70, С. 53]. 

Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку 

органом законодавчої влади або на референдумі, має вищою юридичною силою 

та регулює найбільш важливі суспільні відносини[23]. 

Норма права - це загальнообов'язкове правило поведінки, сформоване в 

суспільстві відповідно до визнаної в ньому справедливої міри свободи і 

рівності та формально визначене (встановлене чи санкціоноване) і забезпечене 

державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин [64]. 

Правопорушення - це протиправне, винне, соціально шкідливе діяння (дія 

чи бездіяльність) деліктоздатної особи, що зумовлює юридично визначені 

негативні наслідки для правопорушника[23]. 

Гіпотези. 

1. Спостерігається відсутність чіткої системи правових знань у 

представників як старшого, так і молодших поколінь; 
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2. Основними формами прояву деформованого стану правової свідомості 

в середовищі молоді є правовий нігілізм, правовий конформізм та правовий 

інфантилізм. 

3. Правовий цинізм, як одна з форм прояву деформованого стану 

правосвідомості, є більш притаманним представникам молоді, аніж старшого 

покоління. 

4. Можемо припустити, що до головних недоліків правової системи нашої 

країни відносяться: недосконале законодавство, проголошення декларативних 

правових принципів, що не діють на практиці, відсутність дієвої виконавчої та 

судової влади, а також високий рівень корупції. 

Обґрунтування методу отримання інформації. Для збору емпіричних 

даних був обраний метод поглиблених інтерв’ю як такий, що здатен надати 

високоякісну та унікальну інформацію і відповісти на ключові питання нашого 

дослідження. 

Основні етапи дослідження: 

– підготовчий етап (попереднє вивчення проблематики); 

– визначення мети і завдань;  

– рекрутинг інформантів;  

– етап польового дослідження (проведення інтерв’ю); 

– оформлення транскрипту;  

– етап аналізу результатів дослідження;  

– оформлення аналітичного звіту. 

Обґрунтування відбору ключових інформантів. 

Для того, аби мати змогу якісно дослідити стан та прояви деформації 

правової свідомості української молоді, було вирішено провести порівняльне 

дослідження, що ґрунтується на висловлених думках, уявленнях та установках 

молодого покоління, з одного боку, та людей старшого віку, з іншого. Перша 

група респондентів  - це молоді люди, віком до 25 років (тобто ті, що 

народились в незалежній Україні), що відрізняються за освітою, соціальним 

статусом та професією. Таким чином були відібрані 4 респондентів. Друга 
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група респондентів  складається з 4 осіб віком старше 35 років, що також 

різняться за рівнем освіти, соціальним статусом та професійним спрямуванням.  

Такий  підбір респондентів дасть змогу не лише дослідити основні прояви 

деформації правової свідомості серед молоді, але й провести порівняльний 

аналіз основних аспектів правосвідомості представників різних поколінь, що 

виховувались та здобували знання в різних державах, за різних соціально-

політичних систем. 

Критерії відбору були засновані на рівні освіти (середня, середньо-

спеціальна, незакінчена вища, вища) та напрямкові спеціалізації (соціо-

гуманітарна, технічна тощо), а також, на роді занять респондентів. Попередній 

список ключових інформантів формувався на основі зібраних відомостей, а 

також методом «снігової кулі». 

Список респондентів нашого дослідження:  

1. Єлизавета Ворожева, юрист, 24 роки, освіта вища; 

2. Анна Мікулова, 23 роки, офіціант (мешкає в Німечині), 

освіта незакінчена вища; 

3. Оксана Семенюк, касир, 22 років, освіта середня; 

4. Віктор, студент, 19 років; 

5. Тетяна Богуш, приватний підприємець, 47 років, освіта 

середня; 

6. Андрій Губський, IT-спеціаліст, 35 років, освіта вища; 

7. Олександр Кушнір, адміністратор торгового залу, 39 

років, освіта незакінчена вища; 

8. Катерина Семенова, юрист, 42 роки, освіта вища. 

Часові рамки опитування. Поглибленні інтерв’ю були проведені 

протягом травня-червня 2016 року в місті Києві. Бесіди з респондентами 

здійснювалися особисто з використанням аудіо запису на диктофон. Кожне 

інтерв’ю тривало приблизно 40 хвилин. Усього було проведено 8 якісних 

поглибленних інтерв‘ю.  
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Ми обрали метод поглибленних інтерв’ю на основі «гнучкого» 

опитувальника, тобто напівформалізоване інтерв’ю, саме тому  група питань 

була сформульована за такими тематичними блоками: 

 I. Актуальність проблеми деформації правової свідомості в українському 

суспільстві. 

II. Рівень правових знань. 

III. Прояви деформації правової свідомості. 

IV. Недоліки правової системи нашої країни. 

 

 

3.2. Аналіз та інтерпретація даних дослідження  «Стан та прояви 

деформації правової свідомості сучасної української молоді» 

 

 

I. Актуальність проблеми деформації правової свідомості в 

українському суспільстві 

Першим кроком нашого дослідження було з’ясування того, наскільки 

актуальною є проблема деформації правосвідомості для нашого суспільства.  

Ми  з’ясували, що дане питання є доволі актуальним та важливим, проте наразі 

йому приділяється недостатньо уваги.  

Єлизавета, юрист, 24 роки: «Звісно це є великою проблемою, великим 

питанням. Але мало хто над ним зараз замислюється. Людей найбільше 

цікавить, як їм жити, як будувати своє життя, як отримувати гроші, 

подорожувати і просто достойно жити. А як побудована система, чи вона 

ідеальна, чи  неідеальна – мало кого цікавить. Так, люди коли стикаються в 

житті з правовими питаннями, починають над цим задумуватись, але це 

буває рідко…». 

Оксана, касир, 22 роки: «Проблема є актуальною, проте не настільки 

гострою, щоб її вирішення стояло на першому місці сьогодні. І далеко не для 

всіх. Просто мало хто про це думає у повсякденному житті.». 
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Віктор, студент, 19 років: «Громкий вопрос, как по мне. Мы все 

постоянно сталкиваемся с нарушениями закона. Так или иначе. И более того, 

каждый из нас постоянно его нарушает, и если кто-то скажет не так –врет. 

Поэтому можно сколько угодно считать этот вопрос важным, 

первостепенным и еще каким-то, но суть от этого не меняется». 

Представники старшого покоління виражають схожі погляди, щодо 

актуальності проблеми деформованого стану правової свідомості.  

Андрій, ІТ-спеціаліст, 35 років: «Интерестный вопрос, потому что я в 

силу своей деятельности не очень сильно интересуюсь, правом, 

законодательной деятельностью. Но я считаю, что в нашей стране больше 

сложилась такая традиция, что право и законы вторичны, а первично какое-

то личное понимание того, как должно быть, справедливости. И это, 

безусловно большая проблема для всех. То есть я понимаю, что если бы 

уважения к закону было чуть больше, то, пожалуй, и многих проблем можно 

было бы избежать». 

Олександр, адміністратор торгового залу, 39 років: «Такой вопрос не 

может быть не актуальным, хотя бы в силу того, что все мы постоянно так 

или иначе сталкиваемся с правом, законами и т.д..  И хотя бы для того, чтобы 

уметь за себя постоять, защитить свою семью, близких, мы должны знать 

основные законы и то, как их применять. Другое дело, что многие их хоть и 

знают, но не применяют. Или применяют в свою пользу.  Это вторая сторона 

медали. Главное проблемой здесь, мне кажется, есть то, что все про проблему 

эту  знают, но не спешат решать. Почему? Потому что многим от этого 

есть своя выгода».  

Таким чином, думки сходиться на тому, що питання порушення закону, 

не знання його норм, нехтування основними правовими принципами є 

важливим та актуальним для нашого суспільства, проте його вирішення є 

ускладнене багатьма чинниками.  Також, відповіді на дане питання дали нам 

змогу простежити наявність ознак правового нігілізму (байдужого ставлення до 

правової дійсності, відсутність сформованих правових поглядів).  
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II.Рівень правових знань 

Наступним кроком нашої розвідки було з’ясування рівня правових знань 

наших респондентів, тобто правової освіченості: 

Оксана, касир, 22 роки: «Я свій рівень правових знань оцінюю як нижчий 

середнього. Навіть права,  які я знаю, я мало використовую. Тому що я не дуже 

довіряю нашій системі та нашим правовим органам. Як знання отримувала? 

Головним чином, через ЗМІ, телебачення, нормативні сайти («Ліга закон», 

наприклад), навчання. Однак не через прямі завдання, типу вивчити те, чи 

інше, а просто в процесі пошуку певної інформації виходило так, що 

ознайомлювалась з законами. І просто щось чула від друзів-знайомих, і якщо 

була необхідність, шукала підтвердження, знову ж таки через Інтернет (в 

основному). 

- Чи вистачає Вам правових знань?  

- Ні, можу відверто сказати, що не вистачає. В деяких ситуаціях, я 

розумію, що якби я знала основні свої права з різних сфер, я б була більш 

впевненою у собі, могла б за себе постояти, не губилась би  якщо якесь 

проблемне питання виникає. Але ми все таки живемо в такому світі, де 

недостатку інформації немає. Якщо мені треба з’ясувати якесь правове 

питання я можу запитати в тих, хто в цьому розуміється більше. Або просто 

«прогуглити».  Коротше, знайти інформацію сьогодні не проблема. Але все 

рівно, було б краще мати чіткі знання хоча б основних законів.» 

Віктор, студент, 19 років: «Не могу сказать, что я прямо знаток в этом 

деле, но стараюсь держать руку на пульсе. Что-то читаю, что-то слушаю. 

Из школьной программы и из университетской не осталось почти никаких 

знаний. Поэтому все мои знания добыты своими силами. Проблема в том (…), 

что охоть ты будешь супер-образованым в юридических вопросах, это все 

равно не гарантирует того, что ты сможешь с легкостью разобратся во всех 

тонкостях нашей системы (правовой). Все же знают, что в законах пишется 

одно, а на деле все совершенно по-другому. Поэтому у нас даже юристы на 

практике узнают больше, чем в институте». 
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Таким чином, ми бачимо відсутність чіткої системи правових знань серед 

молоді України. Однак, на думку респондентів, заповнити прогалини у знаннях 

не є серйозною проблемою  на даному етапі розвитку суспільства, адже 

присутній легкий доступ до різноманітних джерел інформації, перш за все, 

завдяки Інтернет-ресурсам. 

Серед людей старшого покоління також простежується недостатність 

правових знань: 

Тетяна, приватний підприємиць, 47 років: «Я розуміюсь в тих 

питаннях, з якими сама прямо маю справу. Наприклад, я більш-менш в курсі 

питання про податки, тому що це мене стосується. Звичайно, якісь основні 

свої права знаю, і те, що стосується тих же штрафів наприклад, тому що це 

потрібно знати. Ну і ті питання, що постійно обговорюються, що у всіх на 

слуху. Але спеціально я нічого не вивчала, не заглиблювалась в цю тему». 

Андрій, ІТ-спеціаліст, 35 років: «Средний. Базовые какие-то вещи знаю, 

но явно не специалист в этой сфере. Пути получения? Все, что касается права 

– это какие-то новости, публикации, резонансные вопросы, которые 

обсуждаются, СМИ. Иногда обсуждения каких-то вопросов, которые связаны 

с моей деятельностью, например налогообложение, предпринимательской 

деятельности, то есть то, чем я немного больше интересуюсь.Ия не считаю, 

что мне каких-то знаний не хватает, потому что если у меня возникает 

какая-то потребность я проконсультируюсь с юристами и получу 

квалифицированную помощь. Я могу, во-первых, почитать в Интернете, а во-

вторых, проконсультироваться у специалистов, которые посоветуют, как 

лучше сделать». 

Може зробити висновок про те, що правосвідомість людей старшого 

покоління також характеризується фрагментарністю правових знань. Однак 

відмінною рисою від молодого покоління є те, що люди старшого віку 

найбільше розуміються в тих правових питаннях, з якими вони безпосередньо 

мають справу в своїй професійній діяльності.  
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Таким чином, наша перша гіпотеза, яка полягала у тому, що 

«Спостерігається відсутність чіткої системи правових знань у представників як 

старшого, так і молодших поколінь», повністю підтвердилась. Представники як 

молодого, так і старшого поколінь вражають відсутність чітких та системних 

знань правої дійсності, що є проявомдеформації когнітивного компонента 

правосвідомості.  Можемо також додати, що основними джерелами отримання 

правових знань сьогодні виступають ЗМІ, Інтернет-джерела та консультації 

спеціалістів.  

Юристи ж, чия діяльність безпосередньо пов’язана з вирішенням тих чи 

інших правових питань, зазначають, що важливою особливістю правової 

дійсності нашого суспільства є вагомий розрив між юридичною теорією та 

практикою.  

Єлизавета, юрист, 24 роки: «Рівень знань досить непоганий, так як маю 

вищу юридичну освіту і працюю юристом. Звичайно, весь спектр правових 

питань охопити важко, зануритись у кожен питання неможливо, проте в 

основному, все ж таки, орієнтуюсь непогано. Основні шляхи отримання знань? 

Освіта і головне - практика. Це найбільше дало знань, розуміння того, що ж 

насправді відбувається. Теорія – теорією, а практика – практикою. Вони між 

собою в житті нажаль, дуже рідко пересікаються. Точніше, пересікатись, 

вони пересікаються, так як не можуть існувати один без одного. Але дуже 

вже між собою відрізняються. Можна написати одне, прочитати друге, а 

реалізація буде зовсім іншою – третьою. Чому? Тому що влада пише ці закони 

під себе, а коли люди з ними стикаються, то розуміють, що на практиці ти не 

отримаєш того, що мав би, того, що пишеться в законі.  Коли людина 

приходить в якийсь державний орган, то їй одразу кажуть, що треба зробити 

отак, отак і отак, і коли вона говорить: «Подивіться, в законі ж написано 

інше», її чітко дають зрозуміти, що окрім закону є ще безліч нормативно-

правових актів, які регулюють дане питання. І виявляється, що окрім того, що 

написано в законі, Вам потрібно ще зібрати безліч довідок, нікому не 

потрібних, безліч підписів, абсолютно не зрозумілих кому потрібних». 
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Катерина, юрист, 42 роки: «З юридичною освітою та більш ніж 20-

річним стажем роботи, я свій рівень знань оцінюю як високий. Принаймні 

вищий ніж у більшості населення. Хоча треба сказати, що юристи також 

можуть відставати від правових реалій. Якщо постійно не займатись 

оновленням свої знань, не слідкувати за тим, як змінюються закони, правова 

реальність, то юрист просто втратить свій цінність як спеціаліст.  

Тут також треба згадати про проблему, яка безпосередньо стосується 

деформацій правової свідомості. Це шалений розрив між правом як наукою, 

тобто теоретичною стороною, та тим, з чим юристи стикаються на 

практиці. Як відомо, це дві великі різниці в нашому суспільстві». 

III.Прояви деформації правової свідомості 

Наступним кроком нашого дослідження було з’ясування того, які ж типи 

деформацій правової свідомості притаманні молоді та старшому поколінню 

нашої країни. Першим питанням, що було поставлено респондентам для 

вирішення цього завдання, звучало так: «Чи є допустимим для Вас порушення 

закону?» 

Єлизавета, юрист, 24 роки: «Гарне питання. В принципі, ми всі коли-

небуть порушували закон. У нас немає жодної людини, яка б хоч раз у житті 

не перейшла дорогу на червоне світло, наприклад. Так що, якщо в такому плані, 

то звичайно, що порушувала. А в глобальному плані – ні. Тут, я особисто, і 

багато хто з моїх знайомих, та й думаю, взагалі, наших громадян керуються 

принципом: дозволено все, що прямо не заборонено законом. Тобто, я вважаю, 

що перейти дорогу на червоне світло, чи проїхатись на громадському 

транспорті без квитка – це одне, а вчинити якийсь прямий злочин, що 

карається законом – це зовсім інше. Для кожної людини, я думаю, є свій 

внутрішній поріг допустимого. І це вже не з законом пов’язано, а з мораллю та 

внутрішніми переконаннями, тобто кожна людина сама для себе вирішує, що 

можна допустити, а що ні. Мої знайомі думають приблизно так само. Ніхто 

не піде на кримінальний злочин, але всі розуміють, що в критичній ситуації 

піти на дрібне правопорушення вони зможуть». 
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Оксана, касир, 22 роки: «Я впевнена, що закони порушують всі, тому 

що їх просто не знають. Немає, я думаю, ні однієї людини (практично), окрім 

тих, хто самі ці закони пишуть, яка б досконально їх знали. А частина людей, 

навіть знаючи закони все одно їх порушує. А взагалі, все залежить від ситуації. 

Тобто якщо ми говоримо про якийсь важливий закон, то звісно більшість 

намагається його притримуватись, а якщо мова йде про дрібне порушення…  У 

нас проблема ще в тому, що за дрібні правопорушення ніхто нікого не карає. 

Взагалі. Тому і стимулу для того, щоб їх не чинити просто немає. І навіть якби 

карали, мені здається, не багато змінилося б. Тому що ті, хто звик 

порушувати і надалі будуть це робити і не так-то легко їх перевиховувати. 

Що стосується мене, то я намагаюсь законів не порушувати. І якби так 

вийшло, що за якесь дрібне порушення на мене наклали штраф, я думаю, що на 

мене це досить сильно вплинуло б. Навіть з точки зору осуду оточуючих. Це 

теж важливий мотиватор, я вважаю». 

Анна, офіціант, 23 роки: «Смотря о каких законах мы говорим. В целом, 

я считаю, что законов придержватся нужно, но в жизни бывают разные 

ситуации, да и разные законы. Поэтому сказать категорично, что я вообще 

такого не оправдываю, я не могу. Все зависит от ситуации». 

Тобто, в середовищі молоді присутня думка, що хоч закони порушувати 

не можна, однак так чи інакше їх порушують усі. Ми спостерігаємо розділення 

законів на «важливі» та «неважливі», тобто ті, що порушити можна, і ті, що 

порушувати не можна.  

Андрій, ІТ-спеціаліст, 35 років: «В принципе, я считаю, что нарушать 

не нужно. Возможно, есть какие-то исключительные случаи, когда процедуры 

могут быть нарушены, но это зависит от ситуации. Например, многие люди 

стараются как-то минимизировать уплату налогов или не платить их вообще. 

Если говорить про сферу IТ, то большинство оформлены  если не официально, 

то как частные предприниматели. Известный пример, о том, что те же 

аутсорсы, которые берут людей на работу в офис, оформляют их при этом 

частными предпринимателями и, соответственно, минимизируют налоги, 
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которые платят. С одной стороны это можно отнести к тому, чтобы 

«обойти» закон, а с другой, законы о минимизации есть во всем мире, все 

стараются такими путями минимизировать расходы. Но я думаю, что это 

проблема бизнеса в целом, где главная цель – это увеличить прибыль. Такие 

проблемы есть во всем мире, не только в Украине. Я считаю, что следует 

просто более детально прописывать нормы закона, чтобы было более 

понятно, как и в каких случаях действовать». 

Тетяна, приватний підприємець, 47 років: «Дивлячись який закон і в 

якій ситуації людина його порушила. В нас так багато законів і так багато не 

дуже  «розумних» і потрібних законів, що важко прожити життя і їх не 

порушити. Звичайно, в глобальному плані я не виправдовую порушників, 

злочинців і т.д., але бувають ситуації, коли закону притримуватись важко, а 

іноді, абсурдно. Що стосується особисто мене, то я намагаюсь нічого не 

порушувати, але без дрібних правопорушень звичайно не обходилось. А взагалі я 

дуже хочу, що в нас люди хоч трішки більше почали поважати закони, хоч 

трішки почали боятись їх порушувати»  

Отже ми бачимо, що як в середовищі молоді, так і серед представників 

старшого покоління простежується тенденція з одного боку, до засудження 

правопорушників, а з іншого, до їх виправдання, тобто знаходження причин для 

можливості скоєння злочину. При цьому, кожен з інформантів виразив своє 

бажання та намагання уникати порушення правових норм. З цього можемо 

зробити висновок про несфомованість їх правової свідомості та правових 

поглядів.  

Далі ми ставили респондентам питання з приводу їх довіри до 

правоохоронних органів, що може свідчить про розвиненість оціночного 

компоненту правосвідомості. Ми побачили, що рівень довіри до даних структур 

є не високим, що випливає  в першу чергу, з  негативного досвіду співпраці з 

ними: 

Єлизавета, юрист, 24 роки: «З новою поліцією я ще справи не мала. Зі 

старою міліцією стикалась і в мене залишились тільки негативні враження. 
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Нічого доброго міліція для мене на той момент не зробила. Коли в мене вкрали 

телефон і я звернулась до них за допомогою, то вся їх робота закінчилась 

написанням мною заяви. Більше я їх не чула і не бачила. З приводу судів та 

інших державних органів... Ми живемо в такі часи реформування, що важко 

щось сказати. Наприклад суди. Не можна сказати, що я їм не довіряю. Але в 

нас занадто вже все залежить від людського фактору. Тобто є машина – суд, 

але все залежить від того, хто цією машиною буду керувати: одна людина 

буде судити по совісті, інша також по совісті, але при цьому вона дуже буде 

боятись пресингу з верху, а тому буде виносити ті рішення, які їй скажуть і 

коли їй скажуть, а третя особа буде взагалі не думати про те що вона 

робить, з точки зору закону і моралі. Вона буде отримувати свої гроші і 

виносити ті рішення, які їй скажуть. І державна система так само. Зараз 

вона проходить систему очистки і те, наскільки вона її пройде, і хто в 

результаті там залишиться, зможе показати лише час. На разі я можу 

сказати, що у нас є, нехай і не на високому (з такими не стикалась), але на 

низькому рівні такі органи, які намагаються будувати чесну, прозору певну 

систему. Так, вона досі залишається бюрократичною в більшості випадків, але 

вона хоча б починає працювати чітко. Тобто ти починаєш розуміти, до кого 

тобі прийти, які документи подати, коли  ти їх забереш, де ти їх забереш і 

т.д. Тобто якась система є. Чи залишились якісь чорні ходи, через які можна 

десь-щось зробити, вкрасти і т.д. –не знаю, важко сказати. Це покаже час.  

До правоохоронних органів я б звернулась і зараз, і раніше, коли ще діяла 

міліція. Чисто з принципу. Що вони за правоохоронні органи, до яких не треба 

звертатись за допомогою? Хай хоч собі голову поморочать». 

Оксана, касир, 22 роки: «Якщо в цифрах, то судам довіряю на 50% із 

100% і приблизно так само поліції. Щодо поліції можу сказати, що вони 

досить комунікабельні та приємні, проте результатів їхньої роботи я не бачу. 

А з судами я прямого досвіду не мала, тому моя оцінка базується тільки на 

тому, що чула від знайомих, по телебаченню. Але я б обов’язково зверталась до 

правоохоронних органів, якби зі мною щось трапилось, хоч їм і не довіряю і 
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розумію, що шансів на допомогу мало. Тому що в протилежному випадку, 

виходить, що я здаюсь, опускаю руки і взагалі не намагаюсь себе захистити». 

Віктор, студент, 19 років: «Я думаю, что доверять таким органам в 

нашей стране было бы наивно. У нас не та система, когда человек может 

полностью положится на правоохранительные органы и ждать помощи или 

справедливого разрешения спора. По поводу новой полиции, пока сложно 

сказать. Видел их в работе, во время вызова – неплохо реагировали. Но, опять 

таки, как они впишутся во всю нашу систему еще не известно. Пока что мы 

видим вежливых ребят на красивых машинах, а что будет дальше – 

посмотрим. По поводу того, обращался ли бы я к ним в случае чего: дело в 

том, что бывают такие случаи, когда без помощи правоохранителей не 

разберёшься. Ноесли ситуация не слишком серьёзная, то я попытаюсь решить 

её своими силами». 

Отже, в середовищі молодого покоління простежується низький рівень 

довіри до правоохоронних органів. Основна причина цього – невдалий досвід 

співпраці з даними органами, інформація, що надходить від ЗМІ або інших 

інформаційних джерел, а також враження знайомих. Тож, ми можемо говорити  

про наявність деформацій оціночного компоненту правосвідомості, а також про 

ознаки правового нігілізму. 

Респонденти старшого віку виразили схожі думки  з приводу довіри до 

правоохоронних органів: рівень довіри низький, що також пояснюється 

власним досвідом співпраці з ними. 

Андрій, ІТ-спеціаліст, 35 років: «С милицией опыт взаимодействия 

был, к сожалению, не сильно успешный. У меня украли ноутбук, я написал 

заявление, но на этом все и закончилось. С полицией не приходилось 

сталкивается, с судами тоже. Буду ли обращаться?  Все зависит от 

ситуации. Возьмем абстрактную ситуацию: едет машина, мимо кто-то 

проехал, счесал борт. Есть два варианта: вызывать полицию, фиксировать 

или на месте договорится о сумме ремонта. В таком случае, я предпочел бы 
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договорится с человеком. Потому что это будет быстрее и все останутся 

довольны. Если такой возможности нет, тогда буду обращаться в полицию». 

Олександр, адміністратор торгового залу, 39 років: «Доверять особо 

повода нет. После всего того, что слышишь по телевизору, читаешь в 

Интернете, про все этих случаи взяток, пыток и тому подобное, доверять 

очень сложно. Я сам сталкивался только еще со старой нашей милицией, 

вернее, гаишниками. Все закончилось банально – благодарность 

представителям органов за службу и на том разошлись. С судами, слава Богу, 

дела пока не имел, но много слышал неприятных вещей, потому тоже не особо 

доверяю. Но если что-то случится со мной или с близкими, конечно буду 

обращатся в органы, наверно и требовать буду, чтобы дело продвигалось, но 

не знаю, к чему это приведет». 

Отже, ми бачимо, що низький рівень довіри до правових інституцій 

супроводжується критикою існуючої правової системи, що є ознакою 

правового нігілізму. Також, можна зробити висновок про деформацію 

оціночного компоненту правової свідомості, що проявляється в критиці 

правових інституцій та недовірою до їх роботи. При цьому інформанти 

виражають впевненість в тому, вони все ж будуть звертатись до них за 

допомогою у разу виникнення необхідності. 

Наступним питанням, що було задано інформантам, звучить так: «Чи 

можна виправдати того, хто а) отримує/дає хабар; б)  безпідставно звертається 

за державною грошовою допомогою (пільгами); в) ухиляється від сплати 

податків». За допомогою даного питання ми намагались з’ясувати, наскільки 

нашим інформантам притаманний правовий конформізм. Серед молоді ми 

зустріли такі відповіді: 

Єлизавета, юрист, 24 роки: «Ні, я цього не виправдовую зовсім. У нас 

люблять спихати все на систему, типу не ми такі, система така. Але я думаю, 

що це стосується в першу чергу кожної окремої людини. Кожен своєю головою 

думати має, а не дивитись на сусіда. Система звичайно сама створює умови 

для цього, але ж в наших силах її змінити!». 
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Оксана, касир, 22 роки: «Я дуже некомформтно себе почуваю якщо 

навіть просто знаю про факт хабара. Але я розумію, чому так відбувається. 

По-перше, найбанальніше та зрозуміле, не вистачає грошей. По-друге – звичка, 

якщо ми беремо медицину, то багато хто вже не уявляють своєї роботи без 

цього. Це більше дорослого покоління стосується, мені здається. Той самий 

менталітет впливає,  бо багато хто виріс в такий атмосфері, де нічого не 

починають робити, доки не дадуть грошей. Але особисто я не виправдовую 

такого зовсім». 

Анна, офіціант, 23 роки: «Что касается льгот и налогов: я могу, если 

чесно, понять почему люди так делают. Особенно у нас в стране. Потому что 

просто нужно как-то выживать. Но я Вам скажу, что от налогов, например, 

и в Германии, пытаются уклонится. Это человеческая природа, желание 

иметь больше. Нужна уж очень высокая степень сознания, что бы 

противостоять таким вещам. Что касается меня, сложно сказать, как бы я 

поступила в такой ситуации. Конечно, очень хочется сказать, что я бы все 

делала по закону, но что было бы на самом деле – неизвестно. Например, если 

бы открывала дело у нас (в Украине), не гарантирую, что не  хотела бы 

обойти те же налоги». 

Таким чином молоді люди засуджують поведінку людей, направлену на 

отримання хабара або ж ухиляння від сплати податків. В той же час ми 

простежуємо схильність інформантів знайти причини такої поведінки. 

Погляди представників старшого покоління на дану проблему дещо 

відрізняються: 

Олександр, адміністратор торгового залу, 39 років: «Если откровенно, 

я думаю, что людей, которые отказались бы от взятки очень мало. Все, 

конечно, любят рассказать, как они против этого, что никогда не давали и не 

брали. Но.. так уж у нас повелось: одни просят, другие дают. Рука руку моет.  

Лично я могу сказать, что у меня были ситуация, когда я давал взятку. 

Это плохо, конечно, я этого не оправдываю, но так сложилось в нашем 

обществе, что некоторые проблемы по-другому не решаются». 
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Тетяна, приватний підприємиць, 47 років: «Звичайно я таке не 

виправдовую. Але ж різні бувають ситуації. І взагалі, сама система іноді 

людей змушує давати ті самі хабарі. Тобто якщо ти розумієш, що тобі 

терміново потрібно вирішити якесь питання, то найлегший, а іноді взагалі 

єдиний шлях – це домовитись з тим, хто за це питання відповідає.  

Чи давала я хабарі? Дивлячись що розглядати як хабар. Я пам’ятаю, що 

ще давно, в радянські часи, я працювала на заводі і ми всі носили подаруночки 

керівництву, бо могли допомогти потім з путівками для дітей. Хтось цукерки 

приносив, хто що. Я пам’ятаю, одного разу відро полуниці віднесла (сміється). 

Так що такі хабарі давала, да». 

Тобто, люди старшого покоління також засуджують вказані протиправні 

вчинки, однак при цьому, їм більш притаманна пристосованість, схильність 

діяти «як всі», тобто простежуються ознаки правового конформізму. 

Друга гіпотеза, що полягала в припущені, що основними формами прояву 

деформованого стану правової свідомості в середовищі молоді є правовий 

нігілізм, правовий конформізм та правовий інфантилізм,  підтверджується лише 

частково. Ми справді простежуємо прояви правового нігілізму, тобто 

байдужого, зневажливого ставлення до права, а також критики права та 

правової системи. Вагомими є прояви правового інфантилізму, тобто 

недостатньої сформованості правових знань, поглядів, існування «пробілів» у 

правовій свідомості. Однак щодо правового конформізму, можемо вважати, що 

даний вид деформації є більш притаманним людям старшого покоління, аніж 

молоді.   

IV.Недоліки правової системи 

Далі ми намагались з’ясувати, які  недоліки в правовій системі нашого 

суспільства вбачають представники різних поколінь та що, на їхню думку варто 

змінити для поліпшення ситуації на краще: 

Єлизавета, юрист, 24 роки: «Люди відчувають свободу, безкарність за 

деякі вчинки. Вони розуміють, що якщо я сьогодні проїдусь без квитка, то 99% 

ніхто мене не покарає і навіть громадськість не засудить. Треба зробити 
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трохи простіше правову систему. Крім того, в нас надзвичайно обтяжене 

законодавство.  В нас дуже багато норм, які регулюють наше суспільне 

життя. Занадто багато. Для того, щоб люди розуміли і знали, їх має бути 

менше. Жодна людина не вивчить такий об’єм. А для того, щоб зрозуміти 

якесь питання, його потрібно вивчити. Не буде людина, яка постійно працює, 

навчається і т.д., сідати і досконально вивчати якесь питання. А коли вона 

приходить за якоюсь послугою, дай боже, щоб їй нормально пояснили що і як. А 

якщо ні? Якщо попадеться хтось без настрою і взагалі некомпетентний? Для 

того щоб цього позбавитись, систему потрібно спростити, зробити її 

доступнішою для людей». 

Оксана, касир, 22 роки: «Я вважаю, що наша найбільша проблема – це 

безнаказаність. Тому просто треба посилити систему покарання: щоб були 

приклади того, що з тобою буде, у випадку, якщо ти порушиш закон. І треба 

виховувати якимось чином у людей повагу до інших. Тобто, якщо людина не 

поважає іншого, відповідно теж потрібно якимось чином принизити його 

права. При цьому не можна створювати занадто багато заборон. Тому що, ми 

знаєм:  чим більше забороняєш, тим більше хочеться. А в нас такий народ, 

такий менталітет, який дуже любить свободу. І тому йому горло зажимати 

не можна, бо може бути ще гірше». 

Анна, офіціант, 23 роки: «Главный недостаток, как по мне, отсутствие 

четкого понимая законодательства. Понимания того, что закона нужно 

придерживаться. Что законодательство придумано не просто так. Что оно 

для чего-то служит. И это очень большая проблема для нас. Потому что это 

проявляется даже на уровне власти – непонимание, не желание 

придерживаться закона. Поэтому я думаю, что нужно провести обучающие 

программы какие-то, что ли. Чтобы хотя бы понимать основные принципы, 

законы, знать свои права и обязанности.  Но конечно, изначально, нужно 

улучшить и само законодательство. Потому что у нас оно, как известно, 

написано не плохо. Но сколько из всех тех законов действуют на самом деле? 

И как они действуют? Далеко не так, как должны бы были. То есть я считаю, 
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что в целом, нужно улучшить законодательство и повысить правовую 

грамотность людей. А главное, показать на примерах, что законы все-таки 

действуют».  

Тобто молоді люди основними недоліками правової системи вважають 

недосконалість законодавства, існування великої кількості законів та правових 

норм, які не всі діють на практиці; почуття безкарності за вчинені 

правопорушення, а також незнання та нерозуміння законодавства. 

 Одним із завдань нашого дослідження полягало у тому, що б оцінити 

відмінності у сприйняті правової дійсності серед представників двох поколінь. 

Не можна сказати, що нам вдалося встановити суттєві відмінності між 

відношенням до правових реалій представниками молодого та старшого 

поколінь. Зокрема, ми висували припущення, що правовий цинізм, як одна з 

форм прояву деформованого стану правосвідомості, є більш притаманною 

представникам старшого покоління, аніж молоді. Правовий цинізм може 

проявлятись у використанні законів з метою власної вигоди чи завдання шкоди 

іншим, використання правових знань з корисливою метою тощо.  Жоден з 

наших інформантів не висловив таких поглядів, тому можемо зробити 

висновок, про те що наша гіпотеза не знайшла підтвердження.  Однак ми 

помітили, що люди старшого віку відповідальність за недоліки правової 

системи найчастіше покладають на державу, в той час як молоді люди надають 

більшого значення особистій відповідальності кожного. Зокрема відповідаючи 

на питання про недоліки правової системи нашої країни молоді люди основною 

проблемою свідомості вважають незнання права самими громадянами, його не 

розуміння, в поєднанні з відчуттям безкарності. Тобто з їхньої точки зору 

відповідальність лежить більше на самих громадянах, ніж на правових 

інституціях. Представники старшого покоління схильні притримуватись 

погляду про недосконалість та недієздатність законодавчої, правоохоронної 

системи та інших державних інституцій: 

Тетяна, приватний підприємиць, 47 років: «Основний недолік, думаю, в 

тому  як побудована наша вся правова система. В тому що люди не можуть 
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бути впевнені, тому що їх захистять,. Ми знаємо, що будь яка справа у нас 

може бути вирішена за гроші.  Вбивць відпускають,  невинних саджають. 

Страшно, насправді. Ніхто не знає, що з ним буде далі. Ніхто не вірить в 

правосуддя те саме. А так немає бути. Повинно бути якесь відчуття 

захищеності. Поки в нас буде діяти така система – нічого хорошого не буде». 

  Олександр, адміністратор торгового залу, 39 років: «Недостатков у 

нас много. Все не перечислишь. Но если говорить об основных, считаю, что у 

нас плохая правоохранительная и законодательная система. Законов очень 

много, не все они нужные, не все действуют. Это что касается 

законодательства. А правоохранительные органы, живут вообще, по-моему, 

по своим законам. И нарушают даже больше, наверно, чем остальные.  

А по поводу того, что можно сделать… Бороться с коррупцией, в 

первую очередь. И как-то улучшить законодательство, сделать его более 

действенным». 

Ми бачимо, що люди старшого покоління до основних недоліків правової 

системи нашої держави відносіть недосконале законодавство та недоліки в 

роботі правоохоронних органів. Однак окрім цього, респонденти роблять також 

акцент на високому рівні корупції в зазначених органах, що знижує рівень 

довіри до них. 

Таким чином, наша остання гіпотеза, яка полягала в тому, що  до 

головних недоліків правової системи відносяться: недосконале законодавство, 

проголошення декларативних правових принципів, що не діють на практиці, 

відсутність дієвої виконавчої та судової влади, а також високий рівень корупції, 

змогла підтвердитись. Однак, окрім зазначених нами недоліків важливим 

проблемою, що призводить до деформацій правової свідомості є відсутність 

чітких правових знань, розуміння призначення правових норм та їх змісту 

громадянами. Треба зазначити, що на даний недолік звертали увагу як 

представники старшого, так і молодшого поколінь протягом всього 

дослідження. З цього можемо зробити висновок, що однією з найбільших 

проблем правової дійсності нашого суспільства є незнання та нерозуміння 
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законів, правових норм та принципів роботи всієї правової системи. Це, 

зрештою, призводить до виникнення інших деформацій правової свідомості, як-

то критика права, заперечення або ігнорування правових норм, недовіра до 

правової системи.  

Юрист Катерина, зі свого професійного досвіду пояснила нам, що на її 

думку заважає розвиткові правової держави в нашій країні. Одним з головних 

недоліків вона також вважає нерозуміння законів: 

Катерина, юрист, 42 роки: «Люди нехтують законами, перш за все, 

тому що не поважають, не розуміють їх, вважають що вони утискають їх 

свободу, бо їм ніхто не пояснив, що є свобода. Іноді критикують безпідставно 

закон. Не довіряють правоохоронним органам. Люди намагаються краще 

обійти закон, вирішити проблеми своїми силами, ніж звернутись до тих 

органів, яким вони не довіряють. Це і органи поліції, і суди і прокуратура. 

Немає зворотного зв’язку. В цих органах бачать не підтримку, азагрозу: 

можуть бути вимагання і таке інше. Немає комунікації, довіри. 

Далі, що стосується нашої системи правової. Закони мають 

розроблятисьта прийматись спеціалістами. Вони має відповідати вимогам 

часу, не бути застарілими. Ті хто відповідають за їх практичне втілення 

мають відповідати і за їх роз’яснення  для населення. Громадянине мають 

лише критикувати закони, а розуміти для чого вони приймаються, що 

корисного можуть принести суспільству.  

Система сьогодні потребує кваліфікованих кадрів. В Україні величезна 

кількість юристів, однак важливо, щоб кількість почала переростати в 

якість. Необхідно також домогтись того, щоб суспільство почало довіряти 

правоохоронній системі: судам, прокуратурі, поліції. А для цього необхідно, 

щоб не простежувалась такої різниці між правовою теорією та практикою». 

Таким чином, з точки зору професійного юриста основними проблемами 

нашої правової системи є: не знання громадянами основних законів та правових 

принципів, нерозуміння їхнього призначення; недосконалість законодавства; 
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відсутність довіри до правоохоронних органів; відсутність високоякісних 

спеціалістів у правовій сфері.  

Проведене дослідження дало нам змогу зробити наступні висновки: 

– Найпоширенішою формою деформації правової свідомості в 

середовищі української молоді є деформації її когнітивного компоненту, що 

проявляється у відсутності чіткої системи правових знань, розуміння законів та 

їх призначення. Наслідками даного явища є складність орієнтації  в правових 

процесах, неадекватна оцінка правової дійсності, негативне (критичне) 

ставлення до всіх правових інституцій; 

– Важливою характеристикою правової свідомості як молодого, так і 

старших поколінь є критика права, тобто заперечення існуючих правових норм 

та цінностей, правових інститутів тощо. Вона виражається в критичному, 

негативному, іноді цинічному ставленні до всієї правової системи; 

– До основних форм деформації правосвідомості молодого покоління 

можна віднести: 1.правовий нігілізм, що проявляється в ігноруванні, або 

запереченні деяких правових норм, зневажливому ставленні до них, відсутність 

інтересу до правових явищ, небажання використовувати та реалізовувати свої 

права, розділенні законів на «важливі» та «неважливі»; 2. правовий 

інфантилізм, тобто пробіли в правових знаннях; 3. деформацію оціночного 

компоненту правосвідомості, що проявляється, зокрема, в низькому рівні 

довіри до правових інституцій, небажанні співпрацювати з ними. 

– Недоліками сучасної правової системи є по-перше, недосконалість 

законодавства, його складність, існування величезної кількості законів та 

підзаконних нормативно-правових актів, які можуть суперечити один одному, 

що в свою чергу призводить до складності орієнтації в них; по-друге, 

недостатньо дієва система виконавчої та судової влади, що призводить до 

відчуття безкарності за скоєнні правопорушення; по-третє, високий рівень 

корупції, що перешкоджає позитивному розвитку правової системи. 

– Щодо відмінностей у сприйнятті правової дійсності 

представниками двох поколінь, було помічено, що люди більш старшого 
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покоління відповідальність за недоліки правової системи найчастіше 

покладають на державу та правові інституції, в той час як молоді люди 

відчувають власну відповідальність за існуючі проблеми. 

Отже, дані нашого дослідження свідчать про існування ряду деформацій 

правової свідомості в середовищі української молоді. Вони проявляються у 

незнані та нерозумінні законів, бажанні їх оминути, низькому рівні довіри до 

правоохоронних органів, байдужому або негативному відношенні до правових 

норм та законів тощо. Одним з можливих шляхів подолання даної проблеми є 

підвищення правової грамотності населення, особливо молоді. Молоді люди 

часто не знають законів, не розуміють їхньої суті, а відтак не бачать 

необхідності у їх дотриманні. Натомість завдання держави в цілому, та 

правознавців зокрема, полягає, на нашу думку, в тому, щоб закони не лише 

професійно розроблялись та втілювались в життя, але й були роз’ясненні 

населенню, щоб кожен знав як діє та що контролює  конкретний закон, та яку 

користь він може принести суспільству. Для цього необхідно покращити 

систему правового навчання молоді, запровадити додаткові освітні програми з 

правової тематики,  забезпечити вільний доступ до правової інформації. 

Цікавим є те, що всі зазначені пункти вже прописані у Національні програмі 

правової освіти населення (далі Програма), яка була прийнята ще 2001 року. 

Однак на практиці дана Програма лише змогла підтвердити один з недоліків 

нашої правової системи, а саме, декларативність правових принципів та норм 

при відсутності реалізації. Тож наразі важливим для подолання явища 

деформації правової свідомості є реальне втілення у життя всіх кроків, що 

зазначені у Програмі, а також пошук інших шляхів для підвищення правової 

грамотності населення.  
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ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ 

 

 

Третій розділ магістерської дисертації описує емпіричне дослідження на 

тему: «Стан та прояви деформації правової свідомості сучасної української 

молоді». Дослідження було проведено методом поглиблених інтерв’ю з 

представниками молоді (віком до 25 років) та старшого покоління (віком від 35 

років).  

В ході дослідження було з’ясовано, що тема деформованого стану 

правової свідомості, порушення законів, нехтування правовими нормами 

турбує як молодь, так і представників старшого покоління. Основними 

формами деформацій серед представників української молоді є правовий 

нігілізм, правовий інфантилізм, критика права, низький рівень довіри до 

правоохоронних органів (що є ознакою деформації оціночного компоненту 

правосвідомості). 

Найбільш поширеною формою деформації правосвідомості можемо 

вважати відсутність чітких правових знань, не розуміння законодавства, змісту 

та призначення основних правових законів та норм. Зрештою даний вид 

деформації може призвести до розвитку заперечення або ігнорування права, 

його норм, недовіри до правоохоронних інституцій та правової системи 

загалом.  

До основних недоліків правової системи нашої держави можна віднести 

недосконале законодавство, яке містить безліч законів та норм, що не лише 

доповнюють, але й можуть суперечити один одному; відсутність дієвої 

виконавчої та судової влади, а також високий рівень корупції.  
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

 

Деформації правової свідомості можуть виникати в наслідок різних 

життєвих обставин, в тому числі, і через складність реалізаціївласного 

трудового потенціалу. Важливим етапом в житті кожної молодої людини є її 

вихід на ринок праці, здобуття першого робочого місця та поступове 

підкорення кар’єрних сходинок.  Однак становище молоді в суспільстві 

залежить, по-перше, від держави, яка створює умови для реалізації молоддю 

своїх здібностей до праці, а по-друге - від роботодавців, які повинні 

реалізовувати державні приписи, але не обтяжують себе зайвими гарантіями і 

зобов’язаннями. У зв’язку з цим в нашій державі тривають процеси, які 

негативно впливають на стан молодих громадян, в тому числі і на стан їх 

правової свідомості. 

Особливо актуально це для тих, хто вперше шукає роботу після 

закінчення навчання, оскільки ситуація на ринку праці робить їх небажаними 

для роботодавців. Молодь, яка не має необхідного трудового досвіду, 

залишається в таких умовах найбільш незахищеною. Але проблеми молодих 

громадян пов’язані не тільки з працевлаштуванням. Не менш важливим є 

дотримання їх прав в самому процесі праці. 

Незахищеність молоді на ринку праці призводить до того, що вона 

витісняється в сферу неформальної або частково формальної зайнятості. 

Порушується їх право на гарантоване надання першого робочого місця, 

сприятливі умови праці, на заробітну плату в залежності від трудового вкладу. 

Рівень доходів молоді помітно поступається відповідним показникам 

працездатного населення старших вікових груп, що негативно впливає на 

стандарти життя молодих людей та створює передумови для виникнення різних 

форм деформації її  правосвідомості. 
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4.1. Правове регулювання праці молоді в сучасних умовах 

 

 

Відносини у сфері праці молоді в Україні регулюють комплекс законів, 

зокрема Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон 

України «Про зайнятість населення», Закон України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про 

забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, 

першим робочим місцем з наданням дотацій роботодавцю» та ін. 

Дані закони покликані регулювати основні питання, пов’язані з прийомом 

на роботу та умовами праці молодих спеціалістів. Поглянемо, на скільки 

дієвими вони є на практиці та як їх реалізація позначається на правовій 

свідомості громадян. 

Конституція України як головний Закон держави закріплює основні 

соціально-економічні права молоді, серед них право на працю. Відповідно до ч. 

2 ст. 43 Конституції України держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі праці та роду 

трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, 

підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб [1]. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» держава гарантує працездатній 

молоді рівне з іншими громадянами право на працю [4]. Цим же законом 

визначено, що перше робоче місце є місцем роботи молодих громадян після 

закінчення будь-якого навчального закладу або припинення навчання в ньому, 

завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення 

зі строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби. 

Держава забезпечує працездатну молоді першим робочим місця на строк не 

менше двох років після закінчення навчання в загальноосвітніх, професійно-

технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки, а 
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також після звільнення зі строкової військової служби або альтернативної 

(невійськової) служби [4].  

Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності 

молоді закріплені в ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» [3]. 

Відповідно до цієї статті студенти вищих та учні професійно-технічних 

навчальних закладів, мають право проходити стажування за професією 

(спеціальністю), за якою отримується освіту на підприємствах в установах і 

організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, 

на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. 

Але варто зазначити, що одночасно відсутні будь-які гарантії сприяння після 

цього вдалому працевлаштування молодої людини. 

Також, для працевлаштування молоді місцеві державні адміністрації, 

виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості 

встановлюють квоту робочих місць для підприємств (об'єднань), установ і 

організацій незалежно від форм власності та організаційних форм з 

чисельністю працюючих понад 20 осіб для бронювання ними до 5 відсотків 

загальної кількості робочих місць, в тому числі з гнучкими формами зайнятості 

(ч. 2 ст. 5 Закону України "Про зайнятість населення"). 

Як ми бачимо, вітчизняне законодавство містить досить розвинений 

механізм захисту молодих працівників на ринку праці. Проте молодь не завжди 

має можливість скористатись даними перевагами. Дані нашого дослідження, 

наведені в попередньому розділі, проілюстрували, що одним з 

найрозповсюдженіших проявів деформації правової свідомості сьогодні є 

недостатність правових знань, їх фрагментарність та неточність. Тобто молоді 

люди не володіють достатньою інформацією про свої права та привілеї. Це  

призводить до того, що вони не використовують надані їм державою гарантії, 

не розуміють їх змісту та переваг. Така ситуація призводить до розвитку інших 

форм деформацій правової свідомості, зокрема до правового нігілізму, тобто 

заперечення або ігнорування правових норм. Адже, як було вказано в 

попередньому розділі, незнання правових норм призводить до нерозуміння 
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їхньої суті та призначення, а це, в свою чергу, призводить до негативного 

ставлення до них та бажання обійти встановлені законом приписи.   

Один з висновків нашого дослідження полягав в тому, що важливим 

чинником, який впливає  на розвиток деформованого стану правової свідомості 

є нерозвинене та недостатньо дієве законодавство. Можемо простежити даний 

факт на прикладі трудового законодавства. Хоча молоді працівники мають ряд 

переваг та механізмів захисту в трудових відносинах, все ж наше законодавство 

містить і ряд недоліків в регулюванні даних питань.  

Зокрема, статті 139, 159 КЗпП України містять основні обов'язки 

працівника. У той же час відсутня стаття, в якій викладаються основні права 

працівника, в тому числі молодого. Поняття «свободи» в трудовому 

законодавстві не застосовується, а поняття «інтереси» згадується в текстах 

окремих законів, що регулюють трудові відносини, в тому числі в Законі 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». З огляду на 

той факт, що в міжнародних стандартах і в законодавстві багатьох держав в 

зміст елементів статусу входять такі поняття як «свободи», «законні інтереси 

працівників», представляється необхідним включити ці складові до складу 

юридичного статусу молодого працівника і працівника в цілому. 

Виникнення трудового статусу безпосередньо пов’язано з укладенням 

трудового договору. Законодавство України не допускає укладення трудового 

договору з особами до 14 років. У той же час такі особи часто залучаються до 

творчої діяльності без оплати або за умовну оплату, тобто творчі здібності дітей 

постійно експлуатуються, що слід розцінювати як порушення трудового 

законодавства та законодавства про охорону дитинства.  

Таким чином, незнання трудового законодавства з одного боку, та 

наявність важливих недоліків в регулюванні питань праці молодих людей з 

іншого, є вагомими факторами, що призводять до розвитку різних форм 

деформацій правової свідомості, що повністю підтверджується даними 

емпіричного дослідження, наведених в попередньому розділі.  
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Далі розглянемо, які проблеми найчастіше спіткають молодь на 

сучасному ринку праці та як вони впливають на розвиток деформації правової 

свідомості. 

 

 

4.2. Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні 

 

 

Молодіжний ринок праці можна вважати найбільш проблемною 

частиною загального ринку праці. Тривалий пошук першого робочого місці, 

відсутність досвіду роботи, невідповідність очікувань молоді та запитів 

працедавців – все це посилює напругу на ринку праці та в країні загалом. 

Недостатня увага з боку держави до таких проблем, відсутність системної 

програми регулювання, законодавча неврегульованість можуть стати 

підґрунтям для соціальних та політичних потрясінь з одного боку, та до появи 

деструктивних проявів поведінки – з іншого. Все це неодмінно позначається на 

стану правової свідомості молодих людей. 

Незважаючи на задекларовані в законодавстві додаткові гарантії 

зайнятості, обмеження щодо звільнення та інші переваги, молодій людині часто 

буває складно реалізувати своє право на працю. Роботодавцям потрібні 

досвідчені працівники, з багажем знань та навичок, що необхідні для виконання 

поставлених задач. Натомість молодь, що нещодавно закінчила (або 

продовжує) навчання, володіє найчастіше лише багажем знань, отриманих в 

навчальному закладі, без навиків їх практичного втілення. Таким спеціалістам 

роботодавці пропонують мізерну платню та й роботу, далеку від отриманого 

фаху, що не може задовільнити очікування молоді. Таким чином, молодь 

опиняється у ситуації, коли вона не може отримати бажану роботу через 

відсутність досвіду, а досвід не може отримати, тому що немає можливості 

влаштуватись на роботу. Це може стати причиною виникнення таких форм 

деформації правової свідомості як, вже згадуваний, правовий нігілізм, правовий 
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інфантилізм та критика права, адже неможливість реалізувати свої законні 

права, в поєднанні зі складнощами економічного становища (через відсутність 

роботи або ж незадовільну платню) неодмінно призводять до виникнення 

невдоволення законодавством, правовими інституціями, а також, до бажання 

знайти інші, неправомірні шляхи реалізації свого трудового потенціалу. 

Наслідкам зазначених проблем може бути, зокрема, збільшення «тіньової 

зайнятості», тобто неофіційного працевлаштування та збільшення частки осіб з 

частковою зайнятістю. Даний факт говорить про те, що молоді люди 

погоджуються на такі умови праці, які не відповідають правовим нормам через 

неможливість реалізації своїх професійних амбіцій іншими шляхами.  

Також сучасною тенденцією на ринку праці є збільшення частки тих 

молодих людей, хто укладає короткострокові трудові договори. Це також має 

негативні наслідки, адже через незначний проміжок часу людина буде змушена 

відновлювати пошук роботи. Короткострокова зайнятість є свідченням того, що 

молоді люди не можуть знайти іншу, постійну роботу. 

Невирішені проблеми молоді на ринку праці призводять до серйозних 

деформацій у свідомості громадян. Напруга, що виникає через неможливість 

реалізації свого трудового потенціалу призводить до виникнення ряду 

деформацій правової свідомості, які можуть проявлятись в таких формах: 

поширення пасивних (утриманство) та нерегламентованих (тіньова зайнятість) 

моделей поведінки;  психологічні зміни (втрату мотивації до праці, зміну 

структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості); 

прямі порушення закону (кримінал) для задоволення власних потреб. 

Для того, аби уникнути зазначених негативних насідків, необхідно на 

державному рівні впровадити механізми для більш дієвого захисту молоді на 

ринку праці. Наприклад: 

- Провести дослідження з метою визначення спеціальностей, професійних 

навичок і рівня кваліфікації, якими повинні володіти випускники; 

- Включити в навчальні програми обов’язкове стажування студентів; 
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- Розробити та впровадити механізм фінансової та іншої підтримки 

підприємств, установ і організацій, які беруть участь в реалізації цієї програми; 

- Здійснювати координації міжнародної діяльності: в частині обміну 

студентами з метою стажування, виконання волонтерських та тимчасових робіт 

[32]. 

Зазначені методи можуть значно спростити процес адаптації української 

молоді до реалій сучасного ринку праці, а отже, перешкодити розвитку 

деформацій її правової свідомості. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

 

В даному розділі було розглянуто становище української молоді на ринку 

праці. Ми побачили, що законодавство України регулює основні питання, 

пов’язані з прийомом на роботу та умовами праці молодих людей, а також 

встановлює для них систему соціальних  гарантій та пільг. Однак, незважаючи 

на це, існує ряд складних проблем, пов’язаних  з реалізацією молоддю свого 

права на працю. До основних з них відносяться: складність отримання першого 

робочого місця, через відсутність необхідного досвіду роботи; низька заробітна 

плата; короткострокова та «тіньова» зайнятість молоді. Дані складнощі можуть 

призводити до багатьох негативних наслідків, що проявляються, зокрема, і у 

викривленні правової свідомості молодих людей, аж до деструктивних змін у їх 

поведінці (кримінальних нахилів). Саме тому допомога молоді у її входженні в 

трудове життя має стати пріоритетним завданням для нашої країни. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

В ході роботи було здійснене комплексне дослідження явища правової 

свідомості, проведено аналіз основних підходів до визначення даного явища, 

чинників, що можуть на нього впливати, а також досліджено основні риси та 

прояви деформації правосвідомості української молоді. 

Ми дізнались, що питання правової свідомості цікавило та цікавить 

представників різних наукових напрямів, зокрема, юристів, соціологів, 

психологів. Кожен з цих напрямів зосереджує увагу на вивчені специфічних 

рис даного явища. Зокрема правники визначають правосвідомість як систему 

уявлень, оцінок, переконань та настроїв, що виражають ставлення особи до 

чинного права. Соціологи ж апелюють до ціннісного аспекту правосвідомості 

та розглядають її крізь призму соціокультурної дійсності суспільства. Також 

вагомим внеском соціологів до вивчення правової свідомості є теорія аномії, 

що пояснює виникнення її деформованого стану. Найбільш вагомий вклад в 

дослідження різних аспектів правової свідомості зробили такі соціологи, як Е. 

Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, а також вітчизняний вчений Є. Головаха, з 

його концепцією «аморальної більшості». 

Зміст правосвідомості досліджено завдяки поняттям «норма» та 

«деформація». Можна виділити два основних підходи до розділення 

нормального та деформованого стану правової свідомості. Перший, припускає 

конструювання ознак «нормальності» вченими-правознавцями, юристами та 

законодавцями. Другийполягає в припущені, що нормою правосвідомості є ті 

уявлення про її нормальний стан, що переважають у конкретному соціумі, а 

деформацією буде вважатись відхід від даних уявлень. 

Загалом, деформації правосвідомості можна визначити як такий стан 

правової свідомості, за якого у її носіїв (переважної більшості, групи чи 

окремих індивідів) формується перекручені (відхиленні від норми) уявлення 

щодо правової дійсності, її оцінки, а також зміна ціннісних орієнтацій, 
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установок та мотивів, що можуть мати негативні соціальні наслідки. Для 

пояснення причин виникнення деформацій правової свідомості були 

проаналізовані теорії Е. Дюркгейма, Р. Мертона, Ю. Беспалова, І. Рущенка, Є. 

Головахи, Д. Норта та ін. 

Проявів деформацій правової свідомості може бути безліч – від 

ігнорування чи зневажливого ставлення до правових норм, до прямого 

порушення законів. Виникнення такого перекрученого стану правової 

свідомості багато в чому залежить від установок та мотивів, що лежать в основі 

поведінки індивідів. Зовнішні мотиви (наприклад, санкції, штрафи) не завжди 

ефективно впливають на правову поведінку індивіда. Натомість поєднання цих 

мотивів з внутрішніми переконаннями можуть слугувати вагомими 

мотивуючими факторами для дотримання правового порядку в суспільстві. 

Процес правової соціалізації є головним механізмом, в результаті якого 

наша правова свідомість набирає тих чи інших рис. Правова соціалізація – це 

процес залучення людини до правових відносин та формування в неї правової 

культури, свідомості та поведінки. Правова соціалізація може відбуватись 

шляхом правового навчання та правового виховання, результатом чого має 

стати включення особистості до правової сфери суспільного життя, 

формування в неї правової свідомості та культури. 

Вагомий вплив на формування правової свідомості мають фактори макро- 

та мікросередовища. До макро факторів можна віднести політичне, соціальне та 

економічне становище суспільства,  а до мікро факторів – вплив на особистість 

її найближчого оточення (кола друзів, родини, однолітків, школи тощо). Кожен 

з даних факторів може мати як позитивне, так і негативне значення, сприяти, з 

одного боку, підтримці нормального стану правової свідомості, а з іншого – 

слугувати розвитку її деформацій. До основних негативних чинників, що 

призводять до деформації правової свідомості можна віднести: складну 

історичну спадщину, що дісталась нам від радянського минулого; кризовий 

етап розвитку суспільства, що супроводжується відсутністю чіткої стратегії 

економічного, політичного та соціального розвитку; недосконалість 
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законодавства, його розмитість, а подекуди, суперечність нормативно-правових 

актів; відсутність дієвих механізмів захисту прав та свобод громадян.  

Також були виділені основні різновиди деформованого стану правової 

свідомості. Зокрема вчені розрізняють деформацію когнітивного (недостатність 

та несформованість правових знань, нерозуміння правових норм та законів), 

оціночного (неадекватна оцінка  права та своєї ролі в ньому) та поведінкового 

(перекручені, іноді злочинні установки та деструктивні моделі поведінки) 

компонентів. Також за рівнем свідомості виділяю деформацію буденної, 

наукової та професійної свідомості. Та, крім того, залежно від змісту та форми 

прояву деформацій розрізняють: правовий нігілізм, правовий ідеалізм, 

правовий інфантилізм, правовий цинізм, правовий егоцентризм, правовий 

дилетантизм, правову демагогію, негативно-правовий радикалізм та морально-

правовий конформізм. 

З метою виявити особливості правової свідомості молодого покоління 

було проведене якісне соціологічне дослідження на тему «Стан та прояви 

деформації правової свідомості сучасної української молоді». В ході 

дослідження було з’ясовано, що основними формами деформацій правової 

свідомості серед української молоді є правовий нігілізм, що проявляється у 

зневажливому ставленні до правових норм, розділенні законів на «важливі» та 

«неважливі»; правовий  інфантилізм, тобто відсутність чіткої системи правових 

знань; критика права; низький рівень довіри до правоохоронних органів та ін. 

Найбільш поширеною формою деформації можна вважати фрагментарність 

правових знань, не розуміння змісту та призначення основних правових норм та 

законів. Зрештою, це може призвести до виникнення інших форм деформацій 

правосвідомості, зокрема до заперечення та ігнорування правових норм, 

критики права тощо. 

Також було встановлено, що основними недоліками правової системи 

нашого суспільства, що сприяють утворенню деформацій правосвідомості є 

недосконале законодавство, в якому існує надзвичайно велика кількість законів 

та нормативно-правових актів, що часто не лише доповнюють, але й суперечать 
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один одному, (що, в свою чергу, призводить до складності орієнтації в них); 

відсутність дієвої виконавчої та судової влади, що призводить до відчуття 

безкарності за вчинені правопорушення, а також високий рівень корупції, що 

заважає  розвитку правової системи та знижує рівень довіри до її інститутів. 

Отже, результати дослідження свідчать про наявність низки дефектів 

правової свідомості серед української молоді. Найбільш розповсюдженим та 

небезпечним з них, на нашу думку, є низький рівень правової освіченості 

громадян. Це призводить до нерозуміння законів, їх змісту та призначення, що 

в, свою чергу, може призвести до негативного відношення до правової системи 

загалом, небажання дотримуватись законів, ігнорування правових норм,  аж до 

прямого їх порушення. Тому сьогодні, для того аби покращити стан правової 

свідомості, як ніколи актуальним постають питання правової освіченості. Адже, 

окрім того, що незнання законів не звільняє від відповідальності, воно ще й 

призводить до виникнення багатьох форм деформації правової свідомості. Для 

того, щоб змінити ситуацію на краще необхідно вдосконалити систему 

правового навчання молоді, запровадити додаткові освітні програми з правової 

тематики,  забезпечити вільний доступ до правової інформації. Дані кроки 

мають створити передумови для підвищення рівня правих знань населення, 

кращого розуміння існуючих законів та норм, що з часом має призвести до 

підвищення рівня правової свідомості в цілому. 
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