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Правова свідомість 
у радянській юридичній науці 

(історіографічний огляд літератури) 

Розуміння правосвідомості не ли-
шалося незмінним, воно постійно змі-
нювалося з розвитком юридичної
науки. Адже поняття правосвідомість
тісно пов’язане з визначенням права і
в процесі історичного розвитку су-
спільства, разом зі зміною поглядів 
на право переглядалося і поняття пра-
вова свідомість. У період існування
СРСР у житті суспільства відбувалися
серйозні соціально-економічні, полі-
тичні та правові зміни, які вплинули
на розвиток юридичної науки, зокре-
ма на еволюцію поглядів щодо право-
вої свідомості.

Метою цієї статті є відстежити
історію розвитку уявлень про сут-
ність та зміст правової свідомості у
радянській юридичній науці, виявити
особливості досліджень правової сві-
домості у різні періоди розвитку
радянської науки, встановити сутність
та причини протиріч, що існують між
цими дослідженнями.

У 20-х роках ХХ ст. проблема
правосвідомості та її співвідношення із
чинним правом обговорювалася в рам-
ках «нових» підходів до сутності права.
Саме в цей час відбувається розрив з
багатою спадщиною вітчизняної філо-
софсько-правової думки. Природно,
що у часи свавілля важко говорити
про серйозні наукові дослідження пра-
восвідомості. Саме тоді з’являються
поняття «революційне право», «радян-
ське право» як антипод «буржуазного
права», а також поняття «революційна
правосвідомість» та «соціалістична
правосвідомість». Однак навіть у таких
ідеологічно стабільних умовах існува-
ли різні погляди щодо сутності право-
свідомості. Наприклад, М. М. Фіолетов
у 1925 р. вважав, що поняття «право-
свідомість» «не достатньо конкретне
та визначене, а тому з ним виникають
значні непорозуміння» [25, c. 190].

До цього ж часу відноситься і відо-
мий вислів П. І. Стучки: «Можливо
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жодне слово із словника права у нас
не отримало такого поширення після
Жовтневої революції, як слово «пра-
восвідомість». Революційна, соціалі-
стична, навіть комуністична правосві-
домість нам трапляється на кожному
кроці, але не можна сказати, щоб усі
або хоча б більшість товаришів розу-
міли її» [27, c. 446].

Мабуть, саме ідеї та висновки 
П. І. Стучки є найбільш показовими
для постреволюційного періоду у віт-
чизняній юридичній науці. Правосві-
домість для вченого – це абстрактна
форма права або правових відносин,
що існує у свідомості. Визначаючи
поняття «правовідносини», П. І. Стуч-
ка зазначав: «Є троякого роду форма
правовідносин: одна конкретна – пра-
вочин живих людей і дві абстракт-
них – в законі та в уявленні людей»
[27, c. 445]. Розмірковуючи про взає-
мозв’язок цих форм, він вказує, що
частіше за все вони не збігаються
одна з одною. Система конкретних
правовідносин, як найбільш рухома,
не завжди охоплюється правосвідомі-
стю, а тим більш не завжди відобра-
жається в нормах права, та, з іншо-
го боку, не всі закони мають своїм
підґрунтям реальні суспільні відно-
сини.

Водночас інші автори (Я. М. Мага-
зинер, М. А. Рейснер), намагаючись
поєднати ідеї психологічної теорії
права Л. Й. Петражицького з марк-
систською соціологією, ототожню-
вали право («революційне право») та
його принципи із правосвідомістю
(«революційною правосвідомістю»),
намагаючись, таким чином, замінити
«буржуазне право» на «революційну
правосвідомість» пролетаріату. Зокре-
ма, М. А. Рейснер вважав, що «рево-
люційне право» (тобто інтуїтивне
право революційних мас) «вже існує і
не потребує законодавчого закрі-
плення». А тому таке «революційне
право», на думку М. А. Рейснера,
«містить у собі всю повноту необхід-
ної правосвідомості» [21, c. 21–22].

Важливі ідеї психологічної школи
поділяв і Я. М. Магазинер. «Юридичні
норми»,– зазначав він,– «які особа ви-
знає для себе обов’язковими за влас-
ною правосвідомістю, без всякого
посилання на суспільний авторитет,
утворюють інтуїтивне право (напри-
клад, правосвідомість революціонера,
який заперечує авторитет певного
закону, звичаю, громадської думки
тощо). Від позитивного слід відрізня-
ти офіційне право. Позитивне право –
це пануюча в даному суспільстві пра-
восвідомість, тобто норми за правом
належного, що не припускають пси-
хічної протидії з боку зобов’язаного
та надають уповноваженому таку
енергію вимоги, яка здатна подолати
енергію опору зобов’язаного. Це –
правосвідомість ідейно пануючої ча-
стини суспільства. Вона зазвичай є і
фактично пануючою частиною того ж
суспільства, тобто в її руках пере-
буває економічне та політичне пану-
вання, які зазвичай збігаються, адже
економічний суверенітет тягне за
собою суверенітет політичний. Ця па-
нуюча частина суспільства створює
офіційне право, тобто норми, які при-
водяться в життя міццю суспільства в
особі його органів…» [13, c. 104].

Починаючи з середини 30-х і аж до
50-х років ХХ століття представники
юридичної та філософської науки
припинили активні дослідження пра-
восвідомості, і, відповідно, наукових
робіт з цієї тематики публікувалося
значно менше. Більшість авторів
пояснюють цей факт пануванням у
цей час у СРСР етатистських поглядів
на право, одним з основних ідеологів
яких був «рупор Й. Сталіна» (за ви-
значенням А. В. Полякова), проку-
рор СРСР А. Я. Вишинський. За його
визначенням, право – це «сукупність
правил поведінки, що виражають волю
пануючого класу, встановлених у за-
конодавчому порядку, а також звичаїв
та правил співжиття, санкціонованих
державною владою, застосування яких
забезпечується примусовою силою
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держави з метою охорони, закріплен-
ня та розвитку суспільних відносин 
та порядків, що вигідні та зручні для
пануючого класу». Всі дослідники, чиї
теорії не «вписувалися» в цю концеп-
цію, були репресовані (Є. Б. Пашука-
ніс, М. М. Фіолетов). Отже, можна по-
годитися із висновком В. В. Лапаєвої,
що в цей час теорія права (і, відповід-
но, теорія правосвідомості) перебува-
ла в умовах «панування у радянській
науці легістсько-позитивістських уяв-
лень про право в дусі А. Я. Вишин-
ського» [11].

Втім, навіть у цей час відбувалися
певні дослідження правосвідомості.
Так, сам А. Я. Вишинський досліджу-
вав роль правосвідомості в кримі-
нальному та кримінально-процесу-
альному праві. Правосвідомість для
нього – це «загальна система право-
вих, філософських та політичних по-
глядів»; «світогляд в галузі питань,
що регулюються правом»; «уявлення
про належне, необхідне, обов’язкове,
законне»; «правові погляди, ідеї, прин-
ципи» [4, c. 182–183].А. Я. Вишинський
навіть визначив світоглядні функції
правосвідомості.

М. П. Карєва досліджувала роль
права та правосвідомості у вихованні
моральності, вона, однією з перших у
вітчизняній науковій літературі, по-
ставила питання про регулюючий
вплив правосвідомості на поведінку
людей [9]. Однак М. П. Карєва, на
жаль, говорить лише про подібні та
відмінні риси правових і моральних
норм, залишаючи поза увагою подіб-
ність та відмінність правової і мораль-
ної свідомості.

Дослідженню правосвідомості при-
ділив увагу і М. С. Строгович. На його
думку, правосвідомість – це «сукуп-
ність розповсюджених у класовому
суспільстві поглядів, переконань та
ідей, які виражають відношення існую-
чих у суспільстві класів до діючого 
у суспільстві права» [23, c. 4].

Більш серйозна увага дослідженню
правосвідомості почала приділятися 

у 50-х роках ХХ століття, причому
спочатку – представниками галузевих
наук. Так, М. М. Полянський, який за-
ймався дослідженнями в галузі кри-
мінального права та кримінального
процесу, вважав, що правова свідо-
мість – це «сукупність уявлень», що
включають у себе уявлення: 1) про
справедливість чи несправедливість,
про доцільність або недоцільність
законів чинних, або тих, що повинні їх
змінити чи доповнити; 2) про права та
обов’язки органів держави та членів
суспільства; 3) про правомірність тих
чи інших дій [20, c. 145].

Приблизно тоді ж правосвідо-
мість стала об’єктом активних дослі-
джень учених, які займаються тео-
рією права, кількість наукових робіт з
питань правосвідомості значно збіль-
шується.Так, О.А. Лукашева запропо-
нувала таке визначення: «Соціалі-
стична правосвідомість втілює уяв-
лення робочого класу та керованих
ним трудящих мас про характер, сут-
ність та принципи права, переконання
в необхідності втілення в життя пра-
вових приписів соціалістичної дер-
жави, засудження неправомірної по-
ведінки учасників суспільних відносин,
будь-яких фактів свавілля та безза-
коння» [12, c. 30].

Відомий вітчизняний учений 
П. О. Недбайло намагався надати
більш широке визначення «соціалі-
стичної правосвідомості» як системи
«поглядів, ідей та уявлень робочого
класу та всіх трудящих мас про со-
ціалістичне право та законності, про
право та законність експлуататор-
ського суспільства, про розвиток та
призначення чинного права у суспіль-
ному житті, про права та обов’язки
державних установ,громадян та їх об’єд-
нань, про практику здійснення право-
вих норм та шляхи укріплення соціа-
лістичної законності, а також про ті
вимоги, які повинні бути реалізовані у
праві в інтересах народу» [16, c. 71].

У роботі «Питання теорії права»,
яка вийшла у 1961 р., її автори О. С. Іоф-
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фе та М. Д. Шаргородський, навпаки,
обмежилися досить коротким визна-
ченням правової свідомості як сукуп-
ності «правових поглядів класу або
всього суспільства на те, що є право, і
що не є право. Головною ознакою цих
правових поглядів є оціночний мо-
мент» [8, c. 99].

Не складно помітити, що всі наве-
дені дефініції обмежують правосвідо-
мість лише її раціональним компонен-
том. Проте вже на початку 60-х років
ХХ століття дослідники правосвідо-
мості (Г. А. Злобін, І. Є. Фарбер,
Б. В. Шейндлін) вперше звернули
увагу на її психологічну складову. Так,
Г. А. Злобін визначав правосвідомість
як «сукупність ідей, понять та уяв-
лень… про право та законність, а
також емоцій та звичок людей, пов’я-
заних з правовими явищами. Останнє
особливо важливо підкреслити… пси-
хологічну сторону правосвідомості
становлять поширені звички та почут-
тя, які виражають відношення людей
до різних правових явищ: почуття
справедливості, звичка до рівності та
свободи, заперечення свавілля, безза-
коння та злочинів, прагнення до від-
новлення порушеного права» [7, c. 4].

І. Є. Фарбер також виділив у пра-
восвідомості сфери правової ідеології
та правової психології. На його думку,
правова ідеологія – це система право-
вих ідей, що відображають інтереси
та потреби класу, а правова психоло-
гія – це сукупність почуттів, переко-
нань, звичок та мотивів юридично
значущих вольових дій [25, c. 70].

У подальшому радянська теорія
правової свідомості розвивалася в
основному в напрямі розвитку ідей 
І. Є. Фарбера. Однак ідея про пріори-
тетне значення правової ідеології та
класові риси правосвідомості оста-
точно стають однією з основних. Так,
С. С. Алексєєв в 2-томній роботі
«Проблеми теорії права» (1972 р.)
розглядав правосвідомість як сукуп-
ність почуттів та уявлень, що виража-
ють суб’єктивне відношення до

чинного або бажаного права. При
цьому С. С.Алексєєв підкреслював, що
«роль головного та активного елемен-
та у структурі правосвідомості нале-
жить правовим уявленням» [1, c. 176].

Деякі автори, ґрунтуючись на
марксистсько-ленінському тезисі про
відмирання держави і права, навіть
аргументували неминучість відмиран-
ня і правосвідомості: «В майбутньому,
із розбудовою нового суспільства,
норми поведінки людей будуть дотри-
муватися свідомо та добровільно всі-
ма членами суспільства, та особливо-
го апарату примусу для їх дотримання
не знадобиться. Єдиною гарантією їх
дотримання буде громадська думка.
А якщо це так, то вони виступатимуть
вже не як норми права, а як норми
моралі та будуть пов’язані не з право-
вою, а з моральною свідомістю» [15].

Пізніше визначення правової свідо-
мості, що охопило головні положення
пануючої концепції правосвідомості,
було сформовано у «Марксистсько-
ленінській загальній теорії права»
(1973): «Правосвідомість – це, по-перше,
система поглядів, переконань, уявлень,
оцінок, настроїв та почуттів певного
класу або суспільства, що визначає-
ться матеріальними умовами їх життя;
по-друге, погляди, переконання, уяв-
лення, оцінки, настрої спрямовані на
встановлення певного правового ре-
жиму у суспільстві, який відповідає
нормальному функціонуванню даної
системи; по-третє, правовий режим
суспільства визначається правосвідо-
містю в категоріях юридичних прав,
обов’язків, вимог та приписів, що
виходять від державної влади та за-
безпечуються специфічними держав-
ними засобами» [14, c. 145].

У межах зазначеної концепції
також були зроблені перші спроби
філософського обґрунтування визна-
чення правосвідомості.Так, В. О. Чеф-
ранов визначав правосвідомість як
«сукупність правових ідей та відповід-
них їм психологічних форм, які відобра-
жають суспільне буття крізь призму
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класових відносин і втілюються в нор-
мах права, що виступають як прак-
тична сторона правосвідомості, пра-
вових теоріях, правових уявленнях
повсякденного порядку, а також у
групових та індивідуальних правових
поглядах» [26, c. 43].

Саме В. О. Чефранов одним з пер-
ших звернув увагу на особливості
індивідуальної правосвідомості. Пізні-
ше цією проблематикою займалися 
І. Ф. Покровський [18; 19], Д. А. Булга-
кова [2], Є. Б. Клейн [10] та інші. Фор-
муючись під безпосереднім впливом
суспільної та групової свідомості, ін-
дивідуальна правосвідомість, на думку
І. Ф. Покровського, поєднує у собі їх
елементи,а також індивідуально не-
повторні риси, які призводять до особ-
ливостей та відмінностей у правосві-
домості суб’єктів навіть в рамках
однієї соціальної групи [19, c. 29].

Деякі вчені в цей час робили спро-
би заперечувати специфіку правосві-
домості та повністю ототожнювати 
її з політичною свідомістю. Так,
Г. С. Остроумов вважав, що правосві-
домість «безпосередньо входить до
складу політичних поглядів» [17, c. 60].
Не погоджуючись із такою точкою
зору, «відносну самостійність право-
свідомості», І. Ф. Покровський аргумен-
тує так: по-перше, вона має свій специ-
фічний предмет і на відміну від інших
форм свідомості відображає не всю
сукупність відносин, а лише ту части-
ну, яка потребує правового регулюван-
ня; по-друге, відносна самостійність
правосвідомості проявляється в тому,
що вона виражається у категоріях, які
не властиві іншим формам свідомості,
а є чисто правовими в таких, як юри-
дичні права, обов’язки, і в інших похід-
них від юридичних категорій – закон-
ність, правопорядок, правопорушення
тощо; по-третє, відносна самостійність
правосвідомості проявляється також
у тому, що є певні відмінності в їх
виникненні та функціонуванні [18, c. 10].

У 1970-х роках органами МВС СРСР
буди проведені достатньо серйозні

дослідження, пов’язані з аналізом
рівня правосвідомості в окремих груп
та категорій людей. З цією метою
проводилися анкетування, опитуван-
ня, аналіз преси, правової літератури.
Більшість матеріалів було надрукова-
но з грифом «для службового кори-
стування», однак результати цих до-
сліджень мали велике значення для
подальшого розроблення цього пи-
тання. Водночас були проведені соціо-
логічні дослідження, дані яких дали
змогу А. І. Долговій розробити підхо-
ди до дослідження правосвідомості та
визначити причини її дефектів у
неповнолітніх правопорушників. Цим
дослідженням було продемонстрова-
но, що недостатній рівень правового
виховання або його повна відсутність
створюють основу для деформації
правосвідомості підлітків і лише «зрі-
лість законодавства та цілісність ви-
ховного процесу можуть бути основою
формування позитивно зарядженої
правосвідомості» [6].

У 80-ті роки ХХ століття інтерес
до проблеми правосвідомості значно
згасає. На думку І. В.Тішиної, це зумов-
лено «новими кардинальними змінами
в усіх сферах життєдіяльності держа-
ви. Зміна політичного устрою, терито-
ріальної цілісності, стилю економіч-
ного керування державою висунуло
на перший план необхідність вирі-
шення інших питань. Знову була зроб-
лена спроба заперечення досягнень
науки попередньої історичної епохи і
народження нових ідеалів» [24, c. 338].

Проте у цей час все ж таки прово-
дилися певні дослідження проблем
правосвідомості, деякі з яких були
досить нестандартні.Так, Л. М. Голубє-
ва, яка досліджувала проблеми фор-
мування правосвідомості неповно-
літніх, розглядала правосвідомість як
«правильне уявлення про діючі пра-
вові норми, права та обов’язки особи,
правомірності або неправомірності
тієї чи іншої поведінки. Окрім знання
законів, вона охоплює свідоме відно-
шення особи до правової норми, вироб-
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лену звичку дотримання вимог зако-
ну, правову культуру» [5, c. 39]. Однак
таке визначення не отримало поши-
рення, тому що важко погодитися 
з тим, що правосвідомість охоплює
правову культуру. Окрім того, вже
тоді більшість дослідників відзначали,
що правосвідомість включає в себе
«не лише правильне, але й непра-
вильне уявлення про правову реаль-
ність» [3, c. 25–26].

Більш характерними для цього
часу були визначення, які підкреслю-
вали суб’єктивний аспект правосвідо-
мості. Так, В. А. Сапун зазначає, що
правосвідомість «виражає суб’єктив-
не відношення індивідів, соціальних
груп та спільностей до чинного або
бажаного права…» [22, c. 78].

Таким чином, можна дійти виснов-
ку, що у радянський період наукові
погляди щодо правової свідомості
розвивалися нерівномірно та супереч-
ливо. У перші післяреволюційні роки

все обмежувалося, за винятком, пропа-
гандою та публіцистикою. Періодом
відносного благополуччя стали 20-ті ро-
ки, коли ідеологічний диктат був
послаблений, що дало змогу вести
змістовні дискусії. 30-ті – початок 
50-х років стали «чорною дірою» для
юридичної науки, коли наукові дослі-
дження були замінені ідеологічними
конструкціями, гаслами тощо. Відбув-
ся майже повний відрив від світової
науки. Навіть окремі виключення не
змінюють загальної картини. З середи-
ни 50-х років радянська юридична
наука розвивалася більш поступово,
хоча жорстка ідеологічна заданість 
та політизація серйозно звужували
можливості наукового пошуку. Проте
саме до цього періоду відносять най-
більш змістовні дослідження правової
свідомості у радянській юридичній
науці, які є підґрунтям для подаль-
шого розробленняи теорії правосві-
домості.
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Єрмоленко Д. О. Правова свідомість у радянській юридичній науці (історіогра-
фічний огляд літератури)

У статті досліджується історія розвитку уявлень про сутність та зміст правової
свідомості у радянській юридичній науці, виявляються особливості досліджень
правової свідомості у різні періоди розвитку радянської науки, встановлюються
сутність та причини протиріч, що існують між цими дослідженнями.

Ключові слова: правова свідомість, дослідження правової свідомості, радянська
юридична наука, радянський період.

Ермоленко Д. А. Правовое сознания в советской юридической науке (историо-
графический обзор литературы)

В статье исследуется история развития представлений о сущности и содержа-
нии правового сознания в советской юридической науке, выявляются особенности
исследований правового сознания в различные периоды развития советской
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науки, определяются сущность и причины противоречий, существующих между
этими исследованиями.

Ключевые слова: правовое сознание, исследование правового сознания, совет-
ская юридическая наука, советский период.

Yermolenko D. Law Consciousness in the Soviet legal science (historiographical
review of the literature)

The article investigates the history of ideas about the nature and content of law con-
sciousness in the Soviet law science, studies revealed features of law consciousness at
different periods of development of Soviet science, defined the nature and causes of
conflicts that exist between these studies.

Key words: law consciousness, the study of law consciousness, the Soviet law scien-
ce, the Soviet period.


