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Свідомість людини, відображаючи об'єктивні потреби суспільного розвитку, 

є передумовою і регулятором поведінки людини. Свідомість додає 

цілеспрямованого характеру людській діяльності. Правосвідомість становить 

відносно самостійну сферу свідомості.  

В ній відображена правова дійсність у вигляді знань про право, осмислення 

того, що є правом, яким воно було (ставлення до права в минулому) і яким має 

бути (ставлення до майбутнього права), а також у вигляді правових настанов 

поведінки як реакції на оцінку чинного права, роботу правозастосовних органів. 

Правосвідомість має бути властива не тільки творцям юридичних норм, 

законодавцям, а й усім громадянам держави. 

Правосвідомість — 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. 

Ключовий пункт правосвідомості — усвідомлення людьми цінностей 

природного права, прав і свобод людини і оцінка чинного права з погляду його 

відповідності загальнолюдським цінностям, що знайшли закріплення в 

міжнародних документах про права людини. Правосвідомість не тільки виражає 

ставлення індивіда до правової дійсності, а й спрямовує її на певні зміни в 

правовому середовищі, прогнозує і моделює їх. 

Представляємо бібліографічний список «Правова свідомість особистості», 

підготовлений до Тижня права, який щорічно проходить в нашій бібліотеці. 

Посібник містить документальний масив джерел із заявленої тематики за 2016-

2020 роки. Зібраний матеріал надрукований в Україні українською та російською 

мовами. При складанні посібника використані фонди Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича та дані з сайтів бібліотек 

України. У посібнику відображено книги, брошури та статті з періодичних видань. 

У випадках, коли назва не розкриває змісту публікації, подано стислі довідкові та 

уточнюючі анотації. Загальна кількість бібліографічних записів становить 93 

позиції. Відбір літератури закінчено 10 листопада 2020 року.  

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання», слова та 

словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис 

скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила». В середині списка література розташована наступним чином: книги за 

алфавітом прізвищ авторів або назв, статті з періодичних видань за зворотною 

хронологією. Запропоноване читачам видання «Правова свідомість особистості» 

покликане сприяти всім, хто прагне розширити свої уявлення про один із елементів 

правової системи. 



Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу відділу 

наукової інформації та бібліографії бібліотеки. 

 

 

Правова свідомість особистості 

 

Барабаш, О. О. Юридично значуща поведінка людини: загальнотеоретичні 

аспекти : навч. посіб. / Ольга Олегівна Барабаш — Львів : ПАІС, 2017. — 415 с. — 

Бібліогр.: с. 372-415. 

 

Большакова, О. В. Соціально-філософське осмислення суб’єктивного та 

об’єктивного у правовій свідомості / Ольга Віталіївна Большакова. — Одеса : 

Фенікс, 2015. — 225 [1] с. — Бібліогр.: с. 205–225 та у підрядк. прим. 

Бровко, Н. І. Філософсько-правові засади формування правосвідомості 

особистості в процесі навчання і виховання / Наталія Іванівна Бровко ; [наук. ред. 

М. В. Костицький]. — Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. — 427 с. : іл. — 

Бібліогр. наприкінці розд. 

Грищук, О. В. Генеза ідеї рівності у класичних та некласичних типах 

праворозуміння / О. В. Грищук, Н. І. Бокало. — Хмельницький : [б. в.], 2018. — 175 

с. — Бібліогр.: с. 155–175. 

Ковальчук, В. Б. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних 

основ державного та суспільного ладу України / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук ; 

[наук. ред. : О. В. Скрипнюк] ; Нац. ун-т ”Остроз. акад.”, Нац. ун-т ”Львів. 

політехніка”. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту ”Остроз. акад.”, 2016. — 209 с. — 

Бібліогр.: с. 183–209. 

 

Крижанівський, А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концептуальні 

засади, інфраструктура / Анатолій Федорович Крижанівський. — Одеса : Фенікс, 

2009. — 502, [1] с. — Бібліогр. у підрядк. прим. 

 

Лук’янова, Г. Ю. Комплементаризм праворозуміння: актуальні наукознавчі 

аспекти / Г. Ю. Лук’янова ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : Сорока Т. Б., 

2014. — 212 с. — Бібліогр.: с. 195–212. 

 



Макаренко, Л. О. Правова культура: теоретико-методологічні основи 

дослідження / Лариса Олександрівна Макаренко. — Київ : Парламентське 

видавництво, 2019. — 574, [1] с. — Бібліогр.: с. 519-573 та у підрядк. прим. 

 

Міхайліна, Т. М. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у 

реформуванні правової системи / Тетяна Вікторівна Міхайліна ; М-во освіти і 

науки України, Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. — 310 

с. — Бібліогр.: с. 256-310. 

 

Національна ідея та правосвідомість в умовах трансформації сучасного 

українського суспільства : збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 16 груд. 2016 р. / [редкол.: Назаров В. В. та ін.]. — Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2016. — 401 с. — Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння / 

[Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Юрид. думка, 2013. — 478 с. — 

Бібліогр.: с. 441–477 та у підрядк. прим. 

 

Пампура, М. В. Правосвідомість в умовах трансформаційних процесів у 

незалежній Україні / Максим Валерійович Пампура. — Харків : Панов А. М., 2018. 

— 441 с. — Бібліогр.: с. 401–441 та у підрядк. прим. 

 

Плавич, В. П. Проблеми сучасного праворозуміння : навч. посіб. / Володимир 

Петрович Плавич ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 

— Одеса ; Херсон : Олді-плюс, 2014. — 215 с. — Бібліогр.: с. 200–215 та у підрядк. 

прим. 

 

Плавич, В. П. Проблеми сучасного праворозуміння : теоретико-метод. та 

філос.-прав. аналіз / Володимир Петрович Плавич ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2011. 

— 228 с. — Бібліогр.: с. 213–228 та у підрядк. прим. 

 

Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого 

процесу в Україні / [Л. М. Герасіна та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків : Право, 2009. — 351 с. : іл. — Бібліогр.: с. 336-351та у підрядк. 

приміт. 

 



Проблеми правосвідомості особи : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 

С. С. Сливка [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 

Львів : Львів. Держ. Ун-т внутр. справ, 2010. — 507 с. — Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Рабінович, С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні / 

Сергій Петрович Рабінович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : Львів. держ. 

ун-т внутр. справ, 2010. — 575 с. — Бібліогр.: с. 526–563 та у підрядк. прим. 

 

Свириденко, Г. В. Правомірна поведінка: сучасний контекст / Ганна 

Вікторівна Свириденко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ : Юрид. думка, 2018. — 209 с. — Бібліогр.: с. 186–209. 

 

Стуканов, В. Г. Информационно-педагогическая система формирования 

правосознания личности / Виталий Григорьевич Стуканов ; Учрежд. образования 

”Акад. МВД Респ. Беларусь”. — Минск : Акад. МВД, 2016. — 278 с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с. 252-278. 

 

Фатхутдінова, О. В. Правова освіта у дискурсі формування свідомості 

особистості / Олена Василівна Фатхктдінова. — Київ : ВІР УАН, 2012. — 373 с. — 

Бібліогр.: с. 358–373. 

 

Цимбалюк, М. М. Онтологія правосвідомості : теорія та реальність / Михайло 

Михайлович Цимбалюк. — Київ : Атіка, 2008. — 285, [2] с. — Бібліогр.: с. 278-287 

та у підрядк. прим. 

 

Черкас, М. Є. Правосвідомість та її функції в механізмі правового 

регулювання / Марина Євгенівна Черкас ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

— Харків : Право, 2014. — 153, [1] с. — Бібліогр.: с. 137–154 та у підрядк. прим. 

 

Ковальова, С. Місце українського права у правовій системі Великого 

князівства Литовського та Речі Посполитої / Світлана Ковальова // Право України. 

— 2020. — № 1. — С. 116-128. – Бібліогр. в кінці ст. 

Окреслено загальні риси та особливості українського права другої половини 

XIV – першої половини XVII ст. і його місце та роль у формуванні правової 

системи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.Бібліогр. в кінці ст. 

Бібліогр. в кінці     

Соколова, С. В. Розвиток правової культури та правового виховання в 

педагогічній теорії / С. В. Соколова // Інноваційна педагогіка. — 2019. — № 18, т. 

2. — С. 94-97. – Бібліогр. в кінці ст. 



Аналіз зародження питань правового виховання від часів Київської Русі до 

другої половини XIX ст. у вітчизняній педагогічній думці. 

 

Міма, І. В. Аксіологічний підхід у дослідженні релігійно-правових традицій 

як правових явищ / Ірина Володимирівна Міма // Альманах права. — 2019. — № 

10. — С. 185-189. – Бібліогр. в кінці ст. 

Аксіологічний підхід у дослідженні релігійно-правових традицій виражається 

в осмисленні їх значущості для права та правової культури, суспільної корисності 

релігійно-правових традицій як соціально-нормативних регуляторів суспільних 

відносин. 

 

Шестопалова, Л. Поняття ”зловживання” в законодавстві України / Людмила 

Шестопалова // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 9. — С. 186-

192. – Бібліогр. в кінці ст. 

Проаналізовано поняття «зловживання правом» (суб’єктивним правом, 

правами) з позицій вітчизняного законодавства. Офіційна позиція законодавця – 

неприйнятність будь-яких зловживань правами. 

 

Бевз, С. Правосвідомість у правовому регулюванні державного управління у 

сфері господарської діяльності / Світлана Бевз // Підприємництво, господарство і 

право. — 2019. — № 8. — С. 64-68. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Євдокимов, В. В. Вплив системи австрійського парламентаризму на 

правосвідомість населення Галичини другої половини XIX – початку XX ст. / В. В. 

Євдокимов // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету 

права ім. Короля Данила Галицького. — 2019. — № 7 (19). — С. 33-39. – Бібліогр. в 

кінці ст. 

Вперше проаналізовано вплив нормотворчої діяльності Галицького сейму, 

що був складовою австрійського парламентаризму, на правосвідомість та правову 

культуру галицьких українців. 

 

Міхайліна, Т. В. Системний підхід у побудові формально-ідеальної моделі 

правової системи / Т. В. Міхайліна // Право і суспільство. — 2019. — № 6. — С. 63-

68. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Завгородній, В. Ідеологічна та комунікативна підсистема механізму 

імплементації рішень Міжнародного Суду Ради Європи в Україні / Віталій 

Завгородній // Публічне право. — 2019. — № 3. — С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст. 



Йдеться про характерні риси, що притаманні ідеологічній та комунікативній 

підсистемам як складових механізму імплементації рішень Європейського Суду з 

прав людини в Україні. За результатами дослідження встановлено, що 

призначенням ідеологічної підсистеми є визначення інтелектуальної, вольової та 

діяльнісної складової правосвідомості суб’єктів, які відповідальні за впровадження 

стандартів Ради Європи у сфері прав людини на національному рівні. 

 

Цвєткова, Ю. В. Особливості римської правосвідомості в республіканський 

період як чинник релігійної толерантності / Ю. В. Цвєткова // Вісник 

Пенітенціарної асоціації України. — 2019. — № 3. — С. 131-138. – Бібліогр. в кінці 

ст. 

 

Мушенок, В. В. Формування правової культури і правової свідомості 

державних службовців / В. В. Мушенок, Г. М. Грабовський // Вісник Національної 

Академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 3. — С. 43-46. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Досліджено шляхи підвищення правової культури та правової свідомості 

державних службовців. 

 

Уханова, Н. С. Правова культура молоді в Україні / Н. С. Уханова // 

Інформація і право. — 2019. — № 2. — С. 156-166. – Бібліогр. в кінці ст. 

Визначено напрямки підвищення правової культури молоді України з 

урахуванням особливостей українського законодавства в частині регламентації 

прав і обов’язків основних інститутів соціалізації . 

 

Павлів-Самоіл, Н. П. Вплив міграції на формування та зміни правосвідомості 

/ Н. П. Павлів-Самоіл // Право і суспільство. — 2019. — № 2. — С. 12-17. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

 

Юрченко-Шеховцова, Т. І. Дослідження взаємозв’язку характерологічних 

особливостей поліцейських із розвитком їхньої правосвідомості / Т. І. Юрченко -

Шеховцова // Юридична психологія. — 2019. — № 2. — С. 39-45. – Бібліогр. в 

кінці ст. 

За результатами проведеного дослідження проаналізовано особливості 

інтеркореляційних зв’язків показників розвитку правосвідомості з 

характерологічними рисами поліцейських. 

 



Бровко, Н. І. Правове виховання як визначальний фактор взаємовідносин 

людської особистості та соціуму / Н. І. Бровко // Часопис Київського університету 

права. — 2019. — № 1. — С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст. 

Правове виховання ґрунтується на загальновизнаних принципах права, які 

визначають становлення правосвідомої особистості. Маючи в собі аксіологічну 

складову, правове виховання покликане захищати цінності буття людини. 

 

Зінсу, О. І.  Напрями правового виховання особистості в контексті процесів 

євроінтеграції України / О. І. Зінсу // Молодий вчений. — 2019. — № 1, ч. 2. — С. 

161-165. – Бібліогр. в кінці ст. 

Обґрунтовано роль правового виховання в підвищенні правосвідомості та в 

підтриманні правопорядку в суспільстві. Висвітлено інноваційні тенденції 

правового виховання та роль громадськості, волонтерів, державних структур у 

реалізації програм правового виховання різних верст населення . 

 

Шапенко, Л. О. Концепція ”живого права” Є. Ерліха у вимірі сучасного 

праворозуміння / Л. О. Шапенко, В. В. Кириченко // Держава та регіони. Серія 

«Право». — 2019. — № 1. — С. 125-130. – Бібліогр. в кінці ст. 

Проаналізовано положення зазначеної концепції в умовах інформаційно-

глобалізаційних змін українського суспільства. 

 

Кононенко, С. В. Структура семантичного поля поняття «правова свідомість» 

/ С. В. Кононенко // Теорія і практика сучасної психології. — 2019. — № 1, т. 1. — 

С. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст. 

Розкрито психологічний зміст структури поняття «правова свідомість» 

сучасного фахівця юридичного профілю. 

 

Нагорняк, С. В. Аналіз результатів формувального етапу дослідження: 

динаміка рівнів сформованості правосвідомості у студентів коледжу / С. В. 

Нагорняк // Український психолого-педагогічний науковий збірник. — 2018. — № 

13. — С. 48-56. – Бібліогр. в кінці ст. 

Подано динаміку рівнів сформованості правосвідомості та її компонентів у 

студентів коледжу, спрогнозовано перспективи подальшої діяльності. 

 

Бобровник, С. В. Право та правосвідомість: взаємозалежність / Світлана 

Василівна Бобровник // Альманах права. — 2018. — Вип. 9. — С. 67-71. – Бібліогр. 

в кінці ст. 

Виокремлено спільні, відмінні риси права і правосвідомості, їх суперечності. 

Проаналізовано роль правопізнання для формування правосвідомості. 



 

Козаченко, В. М. Правова свідомість: історичний та логічний контекст / Віта 

Михайлівна Козаченко // Альманах права. — 2018. — Вип. 9. — С. 189-192. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Загалом, еволюція поглядів науковців на правосвідомість завжди залежала 

від їхньої приналежності до однієї з філософських течій: ідеалізму або 

матеріалізму. 

 

Шевченко, А. Є. Історико-правовий аналіз джерел права Української 

Народної Республіки (1917–1918 рр.) / Анатолій Євгенійович Шевченко, Сергій 

Володимирович Кудін // Альманах права. — 2018. — Вип. 9. — С. 91-94. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Обґрунтовано положення, що чинними в УНР були правові звичаї, які 

відображали у правотворчій сфері народну правосвідомість і втілювалися у 

земельному, сімейно-шлюбному, спадковому законодавстві. Встановлено, що у 

сфері правозастосування джерелами права були професійна правосвідомість суддів 

і правосвідомість населення, a остання виявлялася під час громадського 

судочинства, яке було спрямоване на реалізацію норм звичаєвого права. 

 

Данилевська, К. В. Ірраціональні чинники становлення політико-правової 

свідомості / К. В. Данилевська // Молодий вчений. — 2018. — № 5, ч. 1. — С. 18-

20. – Бібліогр. в кінці ст. 

Виокремлено ряд ірраціональних чинників, які обумовлюють становлення 

політико-правової свідомості, а саме: байдужість, вибірковість, упередження, 

настанови, стереотипи, острах перед кримінальними угруповуваннями, уявлення 

особистості про справедливість розподілу соціальних благ, образ власної держави 

та інших країн. 

 

Аронов, Я. Правова культура юриста / Я. Аронов // Науково-інформаційний 

вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. — 

2018. — № 5 (17). — С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст. 

Означено емоційно-вольові елементи формування людиноцентристської 

правосвідомості. 

 

Бровко, Н. І. Питання формування правосвідомості окремих верств населення 

в сучасному українському суспільстві (на прикладі жителів сільської місцевості) / 

Н. І. Бровко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія ”Юридичні науки”. — 2018. — Т. 29 (68), № 5. — С. 112-115. 

– Бібліогр. в кінці ст. 



 

Макаренко, Л. О. Осмислення правової свідомості у сучасній юридичній 

науці / Л. О. Макаренко // Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. Серія ”Юридичні науки”. — 2018. — Т. 29 (68), № 5. — 

С. 13-18. – Бібліогр. в кінці ст. 

Зазначено, що правосвідомість впливає на інші форми суспільної свідомості 

та, у свою чергу, зазнає дії таких духовних факторів, як світогляд, пануючий стиль 

мислення, традиції тощо. 

 

Макаренко, Л. О. Правосвідомість як необхідна складова частина реалізації 

правосуб’єктності / Л. О. Макаренко // Право і суспільство. — 2018. — № 5. — С. 

22-28. – Бібліогр. в кінці ст. 

Проаналізовані професійна та компетентна правові свідомості. 

 

Устименко, О. С. Правова ідеологія як структурний елемент правової 

свідомості / О. С. Устименко // Право і суспільство. — 2018. — № 5. — С. 54-57. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

 

Довганич, В. А. Ідеологія соціал-демократичного спрямування та етапи її 

трансформації у правовій свідомості галичан кінця XIX –початку XX ст. / В. А. 

Довганич // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету 

права ім. Короля Данила Галицького. — 2018. — № 5 (17). — С. 78-83. – Бібліогр. в 

кінці ст. 

Розкрито особливості становлення і генеза ідеології соціал-демократичного 

типу в середовищі галицьких мислителів. Акцентовано увагу на правових поглядах 

І. Франка та М. Павлика. 

 

Ковальова, С. Г. Ордалії у правосвідомості варварських народів Європи V-

VIII ст. / С. Г. Ковальова // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 

4. — С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст. 

Аналізується сприйняття ордалій правовою психологією та правовою 

ідеологією середньовічного соціуму V-VIII століть. 

 

Павлусів, Н. М. Філософсько-правові погляди Лева Ребета / Н. М. Павлусів, І. 

Я. Семенюк // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 4. — С. 59-61. 

– Бібліогр. в кінці ст. 

Здійснено правовий аналіз філософсько-правових поглядів, громадсько-

політичної та наукової діяльності українського правника, науковця та політичного 

діяча Лева Ребета, який займався також питаннями правової свідомості. 



 

Макаренко, Л. О. Правокультурність як необхідна умова розвитку правової 

культури / Л. О. Макаренко // Держава та регіони. Серія «Право». — 2018. — № 4. 
— С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст.ЖОУНБ ім. О. Ольжича 

Від того, в яких умовах розвивається право, яке культурне і культурно -

правове середовище оточує суб’єктів права у такий момент історичного розвитку, а 

з іншого боку, від правокультурності цих суб’єктів залежить характер правової 

культури, її конкретний зміст на різних рівнях людського існування – від людства 

загалом до індивідуального життя кожної людини. 

 

Кравцова, М. О. Проблеми співвідношення правової поведінки та правової 

свідомості / М. О. Кравцова // Південноукраїнський правничий часопис. — 2018. — 

№ 3. — С. 62-64. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Сковронська, І. Ю. Лінгвістичний менталітет у контексті правової свідомості 

українця / І. Ю. Сковронська, Б. М. Юськів // Соціально-правові студії. — 2018. — 

№ 2. — С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст. 

Оскільки національна ментальність міститься у думці, а думка 

відображається в мові, то вона є змістом кожної національної мови, а національна 

мова є формою національної ментальності. 

 

Звоздецька, І. В. Правова свідомість суб’єктів парламентських процедур / І. 

В. Звоздецька // Приватне та публічне право. — 2018. — № 2. — С. 26-30. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Розглянуто поняття та чинники, що впливають на формування свідомості 

суб’єктів парламентських процедур. 

 

Міхайліна, Т. Ціннісноорієнтований концепт правосвідомості / Тетяна 

Міхайліна // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 1. — С. 119-123. 

– Бібліогр. в кінці ст. 

Статтю присвячено ролі правосвідомості в аксіології права. 

 

Гриндей, Л. М. Формування світогляду як запорука правового мислення 

суддів / Л. М. Гриндей // Право і суспільство. — 2018. — № 1, ч. 2. — С. 9-15. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Розглянуто психолого-правові засади формування світогляду як запоруки 

правового мислення суддів. 

 



Бровко, Н. І. Категорія правосвідомості в поглядах філософів античності: 

філософсько-правовий аналіз / Н. І. Бровко // Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». — 

2018. — Т. 29 (68), № 1. — С. 97-100. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Соколовський, О. О. Правосвідомість як необхідний елемент підвищення 

рівня розвитку суспільства й становлення правової держави / О. О. Соколовський // 

Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 20. — С. 115-119. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Вплив правосвідомості на правотворчу й правореалізаційну діяльність. 

 

Палий, О. Н. Юридическая практика как источник и цель формирования 

правового сознания / О. Н. Палий // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 

2017. — Вип. 20. — С. 94-96. – Библиогр. в конце ст. 

 

Мельниченко, А. А. Роль правової освіти у формуванні правової свідомості 

суспільства: філософсько-педагогічна рефлексія / А. А. Мельниченко, Є. В. 

Дергачов // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — № 16. — С. 73-

77. – Бібліогр. в кінці ст. 

Автори акцентують увагу на ролі правової освіти населення, яка 

здійснюється, головним чином, через систему юридичної освіти, освітні проекти 

засобів масової інформації, діяльність професійних об’єднань правників тощо . 

 

Нагорняк, С. В. Функціональна структура правосвідомості / С. В. Нагорняк // 

Український психолого-педагогічний науковий збірник. — 2017. — № 12. — С. 64-

67. – Бібліогр. в кінці ст. 

Розкривається структура правосвідомості, що функціонує як єдина динамічна 

система, змістом якої є система правових знань, переконань і почуттів, котрими 

майбутній юрист керується, здійснюючи професійну діяльність . 

 

Міхайліна, Т. Іманентність правосвідомості щодо системи джерел права / 

Тетяна Міхайліна // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 11. — С. 

175-178. – Бібліогр. в кінці ст. 

Правосвідомість не лише впливає на правогенез, а і є системоутворювальним 

чинником та інтегративним елементом між системою джерел права й іншими 

юридичними та неюридичними феноменами. 

 



Шевченко, А. Джерела права у період існування Української Народної 

Республіки / А. Шевченко, С. Кудін // Право України. — 2017. — № 11. — С. 101-

108. – Бібліогр. в кінці ст. 

До системи джерел права періоду існування УНР можна віднести 

нормативно-правові акти, правові звичаї; нормативну функцію мала також 

правосвідомість. 

 

Михайліна, Т. Правосвідомість у площині структуралізації системи права / 

Тетяна Михайліна // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 10. — С. 

192-195. – Бібліогр. в кінці ст. 

Формування як галузей права, так і критеріїв для їх виокремлення 

відбувається, передусім, на рівні правосвідомості. 

 

Козаченко, В. М. Правова свідомість як джерело права у мусульманській 

правовій системі / В. М. Козаченко // Альманах права. Людиноцентризм у праві: 

теоретико-прикладні засади. — 2017. — № 8. — С. 167-171. – Бібліогр. в кінці ст. 

Розглядаються основні джерела мусульманського права через призму їх 

сприйняття і відтворення правосвідомістю. 

 

Міхайліна, Т. Системні якості правової реальності та місце в ній 

правосвідомості / Тетяна Міхайліна // Підприємництво, господарство і право. — 

2017. — № 7. — С. 121-125. – Бібліогр. в кінці ст. 

Поряд із загальновизнаними елементами правової системи необхідно 

враховувати правосвідомість, яку неможливо повністю включити у базові 

компоненти, як і повністю вивести за їх межі. Але за рахунок такого специфічного 

положення правосвідомість забезпечує постійний взаємозв’язок усіх елементів 

правової системи. 

 

Міхайліна, Т. В. Акцентуалізація правосвідомості у площині правової 

герменевтики / Т. В. Міхайліна // Право і суспільство. — 2017. — № 6, ч. 2. — С. 

35-40. – Бібліогр. в кінці ст. 

Проаналізована правосвідомість як першооснова правової герменевтики, 

окреслено аспекти взаємного впливу даних правових явищ. 

 

Назаренко, О. А. Науково-теоретична характеристика правової культури / О. 

А. Назаренко // Право і суспільство. — 2017. — № 6. — С. 19-23. – Бібліогр. в кінці 

ст. 

Розглянуто сутність, структуру, функції правової культури, а також її вплив 

на сучасне громадсько-політичне життя. 



 

Веклич, В. О. Зміна громадянської свідомості як передумова позитивних 

перетворень: правові орієнтири / В. О. Веклич // Молодий вчений. — 2017. — № 4, 

ч. 2. — С. 282-285. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Цуркан, О. В. Формування правосвідомості працівника поліції в умовах 

трансформаційних перетворень сучасного українського суспільства / О. В. Цуркан 

// Приватне та публічне право. — 2017. — № 4. — С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. 

Сутність та особливості формування правосвідомості працівників 

правоохоронних органів в умовах побудови громадянського суспільства 

 

Цуркан, О. В. Соціальна зумовленість правосвідомості працівника поліції / О. 

В. Цуркан // Правові новели. — 2017. — № 3. — С. 20-26. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Федоренко, В. В. Формування правосвідомості військовослужбовців 

Збройних Сил України в контексті правовиховної роботи / В. В. Федоренко // 

Право і суспільство. — 2017. — № 3, ч. 2. — С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст. 

Запропоновано аналіз сутності, змісту правосвідомості військовослужбовців 

Збройних Сил України як складного поєднання раціональних і чуттєвих 

компонентів. 

 

Мартьянова, Т. С. Роль правосвідомості в механізмі кримінально-правового 

регулювання / Тамара Сергіївна Мартьянова // Часопис Київського університету 

права. — 2017. — № 2. — С. 236-239. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Вишневська, А. А. Вплив правосвідомості на ефективність виконання рішень 

суду / Анастасія Аскольдівна Вишневська // Часопис Київського університету 

права. — 2017. — № 2. — С. 312-316. – Бібліогр. в кінці ст. 

Розглядаються поняття правосвідомості, правової культури та їх вплив на 

ефективність виконання рішень суду. Обгрунтовується необхідність подальшого 

дослідження даного питання та виокремлення шляхів підвищення рівня  

правосвідомості й правової культури щодо всіх суб’єктів права. 

 

Гладкий, С. О. Ауторефлексивна модель правопізнання: педагогічні аспекти / 

Сергій Олександрович Гладкий // Часопис Київського університету права. — 2017. 

— № 2. — С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. 

Саморефлексія і метод самоспостереження покладаються автором в основу 

ауторефлексивної феноменологічної моделі правопізнання. Основною сферою 



можливого застосування цієї моделі автор вважає педагогічний процес у вищій 

школі. 

 

Макеєва, О. М. Взаємозв’язок правосвідомості і правової культури як 

складових правової системи / О. М. Макеєва // Інтернаука. Серія «Юридичні 

науки». — 2017. — № 2. — С. 7-11. – Бібліогр. в кінці ст. 

Правосвідомість і правова культура органічно пов’язані між собою, 

зумовлюють формування нового типу праворозуміння, системи правових 

цінностей, норм і принципів з метою забезпечення захисту прав і свобод, законних 

інтересів громадян. 

 

Романенко, О. В. Чинники схильності до правопорушень в осіб із вадами 

психічного розвитку / О. В. Романенко // Юридична психологія. — 2017. — № 1. — 

С. 67-77. – Бібліогр. в кінці ст. 

Розглянуто чинники схильності до правопорушень в осіб із порушеннями 

психічного розвитку та проаналізовано стан вивчення проблеми деформації 

правосвідомості. 

 

Драган, І. В. Правосвідомість як визначальний компонент механізму 

реалізації кримінальної відповідальності / І. В. Драган // Юридичний часопис 

Національної академії внутрішніх справ. — 2017. — № 1. — С. 226-237. – Бібліогр. 

в кінці ст. 

Реалізація кримінальної відповідальності на всіх стадіях кримінального 

процесу тісно пов’язана з професійною правовою свідомістю посадових осіб 

правоохоронних органів та індивідуальною правосвідомістю учасників 

кримінально-правових відносин. 

 

Кравченко, П. А. Активна роль правосвідомості в правовій регламентації 

людської діяльності / П. А. Кравченко // Філософські обрії. — 2016. — Вип. 36. — 

С. 61-69. – Бібліогр. в кінці ст. 

Доведено, що поряд із відображенням правової дійсності правосвідомість 

виконує активну функцію регулятора поведінки людей. Їй притаманна дієва роль в 

правовій регламентації людської діяльності на основі відображення і оцінки 

правових норм у свідомості кожної людини. Суттєвим елементом правосвідомості 

є впевненість громадян у необхідності права, правової держави, у дотриманні 

законності. Правосвідомість передбачає обов’язкове перетворення правових знань, 

ідей в особисту переконаність яка здійснює прямий вплив на вольову діяльність 

людини, на прийняття нею рішень, утримуючи від протиправних дій, що особливо 

важливо в процесі сучасного європейського вибору України як держави. 



 

Гірік, С. Непідкупні суди були в Україні лише з 1860-х до 1917 року / Сергій 

Гірік ; спілкувалася Наталія Міняйло // Країна. — 2016. — № 19 (12 трав.). — С. 

16. – Бібліогр. в кінці ст. 

Інтерв’ю з істориком Сергієм Гіріком про суспільний договір, базований на 

загальному визнанні верховенства права та високому рівні правосвідомості 

пересічних громадян. 

 

Кравцов, Ю. С. Психолого-педагогічні аспекти становлення правосвідомості 

/ Ю. С. Кравцов // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 14. 

— С. 62-64. – Бібліогр. в кінці ст. 

Розглядається одна з найважливіших проблем сучасного гуманітарного 

знання – проблема відповіді на питання: «Хто я?» 

 

Ковальська, В. Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах 

юридичної діяльності / Віта Ковальська // Підприємництво, господарство і право. 

— 2016. — № 12. — С. 206-211. – Бібліогр. в кінці ст. 

Охарактеризовано особливості взаємодії професійної правосвідомості та 

юридичної діяльності, з’ясовано значення правосвідомості на різних стадіях 

правового регулювання. Підкреслено, що ефективна правотворча та 

правозастосовна діяльність неможлива без професійної правосвідомості. 

 

Йора, Д. С. Правова культура: сучасні виклики громадянського суспільства / 

Д. С. Йора // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2016. — № 9. — С. 46-51. 

– Бібліогр. в кінці ст. 

Наголошується на важливості правової культури суспільства як однієї з форм 

правової свідомості. 

 

Фатхутдінова, О. В. Правова держава як результат функціонування 

організаційної свідомості особистості / О. В. Фатхутдінова // Альманах права. — 

2016. — Вип. 7. — С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст. 

Досліджено бінарну позицію правової держави та правового нігілізму, що 

дало змогу виявити вплив організаційної свідомості особистості на процес 

формування правової держави, на створення якісно нового рівня правосвідомості 

громадян. 

 

Звонков, Є. Є. Відмінність понятійних категорій «правове регулювання» та 

«правовий вплив»: їх роль у формуванні правосвідомості / Є. Є. Звонков // 



Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2016. — № 6. — С. 57-61. – Бібліогр. в 

кінці ст. 

 

Пампура, М. В. Деформації правової свідомості в суспільстві, що 

трансформується / М. В. Пампура // Право і безпека. — 2016. — № 4. — С. 24-28. –  

Бібліогр. в кінці ст. 

 

Савенко, В. Імплементація закону у правосвідомість громадянина / Віктор 

Савенко // Публічне право. — 2016. — № 3. — С. 241-246. – Бібліогр. в кінці ст. 

Аналіз впливу закону на формування правосвідомості громадян. 

 

Свириденко, О. А. Психологічна та кримінально-правова періодизація 

неповнолітнього віку / О. А. Свириденко // Юридична психологія. — 2016. — № 2. 

— С. 69-80. – Бібліогр. в кінці ст. 

Висвітлено психологічний зміст вікових особливостей становлення правової 

свідомості неповнолітнього. 

 

Посохова, Я. С. Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх 

працівників поліції / Я. С. Посохова // Право і безпека. — 2016. — № 2. — С. 135-

139. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Калиновський, Ю. Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі 

України / Юрій Калиновський // Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету. — 2016. — № 2. — С. 30-40. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

Луцький, А. І. Вплив правової ідеології на правосвідомість юриста / А. І. 

Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права 

ім. Короля Данила Галицького. — 2016. — № 2 (14). — С. 10-17. – Бібліогр. в кінці 

ст. 

Аргументовано тезу, що правосвідомість юристів є специфічним психолого -

правовим утворенням, що передбачає системність та комплексність одержання, 

використання, поширення і зберігання у правовому полі інформації та 

характеризує ставлення правника до правової дійсності і встановлення об’єктивної 

істини. 

Посібник підготувала 

головний бібліограф відділу                                     Кондратюк Л. І. 


