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Правова свідомість і правова культура є складовою частиною правового 
світогляду. Існує правова свідомість і правова культура особи. Різним 
соціальним групам  теж притаманно мати правову культуру та правову 
свідомість, що безумовно свідчить про наявність у вищезазначених суб’єктів 
правового світогляду. 

Відомо, що правовий світогляд оскільки являється складовою частино 
загального світогляду людини. 

Таким чином, правовий світогляд можна охарактеризувати як уявлення 
людини про навколишню реальність скрізь призму її соціальних та природних 
можливостей, за допомогою яких особа задовольняє свої нагальні особисті 
потреби, що мають поважитися іншими суб’єктами. 

Треба зазначити, що в науковій літературі крім поняття правовий світогляд 
вживається термін юридичний світогляд. Науковці пропонують вживати термін 
юридичний світогляд лише до тих соціальних явищ, котрі є результатом, 
діяльності держави, а конкретно органів влади, що виражаються у прийнятті 
законів, підзаконних документів, їх офіційного тлумачення й застосування. 

Термін правовий світогляд пропонується застосовувати до явищ які 
виникають не залежно від волі держави, а внаслідок дії загально-соціальних 
закономірностей [1]. Це явища, які відбуваються незалежно від волі держави, 
формують нові погляди та права людини, тому, що побудовані на базових 
засадах прав людини, але є результатом відстоювання своїх прав, та соціальних 
гарантій [3]. 
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Є науковці, які вважають ці терміни синонімами, але автор не погоджується 
із цими поглядами. Юридичний світогляд можно кваліфікувати як уявлення 
людини про світ де всі явища, що відбуваються у соціумі є залежними від 
державно-правової діяльності, виховання, освіти, тобто є продуктом державного 
волевиявлення. 

Ще К.Каутський та Ф. Енгельс у роботі «Юридичний соціалізм» писали, 
що у «класичному світогляді буржуазії» – місце божественного права посіло 
право людини, місце церкви посіла держава і що економічні та суспільні 
відносини, котрі раніше, будучи санкціоновані церквою, вважалися створенням 
церкви і догми, тепер уявлялись заснованими на праві створеними державою; 
виникло уявлення, начебто правові норми зобов’язані своїм виникненням не 
економічним фактам, а формальним настановам, запроваджуваним державою 
[2,с. 496]. 

В результаті проведеного дослідження з’ясовано, що правовий світогляд – є 
частиною правової ідеології; має соціально-природний характер; зорієнтований 
на соціальні можливості людини, що покликані задовольняти її природні 
потреби. 

Головною засадою правового світогляду є повага до прав інших осіб. 
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Правосвідомості як явищу приділено багато уваги науковців [1-6]. Ця 

категорія знаходиться у тісному зв'язку з правом, та є складовою частиною 
механізму правового регулювання. 


