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ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ 
 

Правосвідомість без перебільшення належить до числа ключових 
категорій соціально-філософської та юридичної думки. Виникнення 
правової свідомості є результатом еволюції свідомості суспільства в 
цілому від міфологічної свідомості до логічної, а від логічної – до правової 
та підвищенням ролі права у процесі регулювання суспільних відносин [2, 
553]. 

Загальноприйнято вважати поняття «правосвідомість» однією з 
найважливіших категорій в осмисленні феномена права. У міру зростання 
уваги дослідників до проблеми права збільшується кількість публікацій, 
які висвітлюють ті чи інші аспекти правосвідомості. Разом з тим 
виявляються певні проблеми в розумінні концепту «правосвідомість» і 
потреба в уточненні ряду положень, які здавалися раніше очевидними, тим 
більше, що загальноприйняте визначення даного поняття відсутнє.  

Проблема правосвідомості стала предметом дослідження таких 
видатних учених правознавців, як Б. О. Кістяківський, Б. М. Чичерін, 
Г. Ф. Шершеневич та іших. У зазначених роботах переважала думка, що 
правосвідомість являє собою усвідомлення правомірної поведінки на рівні 
мотивації індивіда. Одна з перших спроб розглянути поняття 
«правосвідомість», що має відношення до правової реальності, а не до 
індивідуальної мотивації, була зроблена П. І. Новгородцевим, хоча 
концептуального визначення даного поняття він не надавав [1, 113]. 

У більшості сучасних підручників з теорії держави та права правова 
свідомість розглядається як специфічна форма суспільної свідомості, 
система відображення правової дійсності в поглядах, теоріях, концепціях, 
почуттях, уявленнях про право, його місце і роль щодо забезпечення 
свободи особи та інших загальнолюдських цінностей [3, 164]. 

У структурі правосвідомості виділяють такі елементи, як правова 
психологія та правова ідеологія. 

Правова психологія – це сукупність почуттів, які емоційно 
виражають ставлення індивіда, групи людей чи соціальної спільноти до 
права і правових явищ. Це – неусвідомлене ставлення до права, що 
походить з повсякденної практики в процесі зіткнення з конкретними 
юридичними ситуаціями, а тому формується здебільшого стихійно. Відтак 
правова психологія неосмислена теоретично і неупорядкована логічно. 
У ній провідним елементом виступають емоції, а не понятійні форми 
відображення правової діяльності [5, 409].  
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Основним фактором, що впливає на формування правової 
психології, служить менталітет – глибинний рівень правосвідомості, 
виражений у структурованої єдиної й цілісної спільності правових 
уявлень, стереотипів, звичок, реакцій, у характері і способі юридичної 
сприйняття. 

Сформовані національні звички, звичаї, стереотипи зумовлюють 
характер емоційного ставлення нації до правових нововведень і 
модернізацій. Для української ментальності характерними є 
традиціоналізм, колективізм, яскраво виражений антиіндивідуалізм, 
схильність надмірно ідеалізувати певні прояви суспільного життя. Разом з 
тим присутній прагнення до правди, добра, рівності, милосердя тощо. 
Українська ментальність характеризується прагненням до справедливості. 
Існує спрямованість на пошук правди і справедливості більше в релігійних 
цінностях, ніж у праві, законі. Для народу право (закон) є скоріше 
інструмент державного примусу, своєрідна юридична «палиця», що має, 
головним чином, один кінець – кара, насильство, покарання, 
відповідальність. 

Наступним елементом правосвідомості є правова ідеологія – система 
правових принципів, ідей, теорії та концепцій, що відображають 
теоретичне осмислення правової діяльності, усвідомлене проникнення в 
сутність правових явищ. Правова ідеологія – складне суспільне явище, яка 
відображає суспільні відносини як систему, що допомагає визначати, які 
саме з них вимагають правового регулювання [4, 16]. 

У правовій ідеології полягають вимоги суспільства і соціальних 
груп, які пред'являються до особистості. Її основою служать ідеї про поділ 
влади, багатопартійності та ідеологічному різноманітті, законності в 
діяльності суду. У формуванні правової ідеології й поширенні її в 
суспільстві беруть участь юристи, політологи, державні і політичні діячі, 
представники ЗМІ.  

Отже, правова ідеологія і правова психологія тісно взаємодіють, 
доповнюють один одного в пізнанні й оцінці права, урегулюванні 
поведінки людей. Ідеологічна підготовленість людини забезпечує його 
контроль над переживаннями і почуттями, можливість опановувати себе. 
Від правової психології залежить, врешті-решт, визнання або невизнання 
права, а відповідно, дотримання правових приписів або порушення їх. 
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ЗАВДАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 
 

Стаття 3 Конституції України визначає, що людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов'язком держави [1]. З даної правової норми 
випливає, що держава повинна забезпечувати непорушність прав і свобод 
людини. З цією метою утворюються і діють правоохоронні органи, які 
забезпечують законність та правопорядок у відповідних сферах. Перед 
кожним з них державою поставлено свої завдання, які визначаються у 
законах, що регулюють їх діяльність, а також передбачено заходи 
відповідальності за їх невиконання або неналежна виконання.   

На сьогоднішній день перелік завдань правоохоронних органів чітко 
не закріплений у національному законодавстві. Вони визначаються окремо 
для кожного правоохоронного органу. 

Так, завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 
1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод 
людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [2]. 

Якщо органи поліції забезпечують правопорядок всередині держави, 
то питаннями зовнішньої безпеки займається Служба безпеки України. На 
неї покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист 
державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, 
економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, 
законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної 


