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ПРАВОВИЙ ІНФАНТИЛІЗМ ЯК АКТУАЛЬНА 

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 
 

 Явище правового інфантилізму з кожним роком стає все більш глобальним. Саме в цьому і полягає актуальність дослідження та 

висвітлення поданої теми. Звичайно, багато теоретиків звертаються до цієї проблеми у своїх працях, проте мало хто виокремлював 

фактори виникнення та шляхи зменшення й усунення цього явища. Зокрема, це інформування молоді, поширення інформації в 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, для формування в майбутньому усвідомленого та всебічно розвинутого покоління; 

проведення різноманітних акцій та заходів, які будуть відігравати світоглядну та виховну роль; удосконалення освітньої сфери в 

Україні, бо саме на початковому рівні, коли майбутній юрист тільки набуває тих чи інших знань, в різноманітних юридичних 

аспектах, формується власна позиція щодо правової системи та усвідомлення юридичних знань. Подані методи вирішення проблеми 

дають можливість удосконалити власну позицію людей щодо юридичної сфери та правової системи. 

Ключові слова: правовий інфантилізм, деформація правосвідомості, політична еліта, фактор правового інфантилізму, шляхи 

подолання. 

 

Одним з актуальних питань сучасності є 

незнання людей своїх прав та норм, що 

регламентують загальну поведінку в соціумі. 

На різних етапах розвитку всіх країн 

деформація свідомості суспільства була 

дискусійною проблемою.  

Деформація правосвідомості – це 

викривлене ставлення до права та юридичної 

практики, спотворення ціннісної орієнтації 

щодо юридично значущої поведінки [2, с.152]. 

Тому варто вважати це негативним явищем, 

яке, на жаль, існує на сучасному етапі 

існування країн світу, що призводить до 

призупинення розвитку людства та права. 

Саме через неправильне чи неповне 

формування певних правових знань, уявлень 

про право, неусвідомлення його цінностей, 

люди скептично ставляться до правової 

системи. Правова свідомість кожної особи є 

надзвичайно важливою для формування 

цілісної системи права всієї держави, адже 

визначає підґрунтя всієї ідеологічної сфери, 

тому має важливе значення у формуванні 

суспільства. Але під впливом тих чи інших 

чинників уявлення людей про правову систему 

та юриспруденцію вцілому може бути 

викривленим за рахунок недостатніх знань, 

таке явище в юридичній практиці має назву 

правового інфантилізму. 

Правовий інфантилізм виявляється у 

несформованості правових знань або їх 

недостатній глибині, однак за умови особистої 

переконаності в наявності належної 

юридичної підготовки. Він розглядається як 

відносно м’яка за наслідками форма 

деформації [4, с. 309]. 

Правовий інфантилізм – це поверхневе і 

безвідповідальне, індиферентне ставлення до 

вимог закону. Ця позиція означає 

відсторонене, байдуже ставлення до права, що 

випливає з громадянської пасивності, слабкої 

освіченості та є наслідком нерозвиненої 

правосвідомості людини або виявляється у 

неналежному виконанні держслужбовцями 

тих або інших правозначущих функцій [1, с. 

219]. Ця правова безвідповідальність 

мотивується в кожному випадку різними 

обставинами: від звичайних людських 

мотивів, небажання брати на себе фахову 

відповідальність – до зухвалої переконаності в 

юридичній безкарності. 

Безперечно, правовий інфантилізм 

громадян є небезпечним і тим, що ідея 

законності й правопорядку, за певних умов, 

може бути використана авторитарним лідером, 

вузькими «групами інтересів», силовими 

структурами держави як привід для 

застосування сили і порушення прав людини, а 

не для боротьби зі злочинністю. Не випадково 

Ш. Л. Монтеск’є свого часу відзначав, що 

найжорстокіша тиранія – це та, що виступає 

під покровом законності [1, с. 220]. Отже, 

немає нічого більш небезпечного в суспільстві 

й державі, ніж маніпулювання населенням 

внаслідок відсутності правових основ та 

положень, на яких базується ця система. 

Громадянське суспільство України нині 

вимагає більш високого рівня правової 

культури, ніж її демонструє політична еліта. 

Адже прояви правового інфантилізму 

спостерігаються не тільки серед слабо 

освічених громадян, а й у середовищі фахових 
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юристів, зокрема серйозною проблемою є 

рівень їх професійної свідомості. Це 

стосується деяких суддів і прокурорів, 

працівників поліції, адвокатів, податківців і 

митників тощо. Така необізнаність проявляється 

унаслідок різних причин [1, с. 221].  

До факторів, через які відбувається 

деформація правових установок і переконань 

посадових осіб, виникають псевдоюридичні 

або неправові деструкції свідомості, що 

негативно впливають на професійну поведінку 

правозастосовників, можна віднести:  

а) конфліктний характер політичних 

маніпулювань навколо конституційної 

реформи 2004-2006, 2010-2013 рр. стосовно 

переходу до парламентсько-президентської 

республіки в Україні;  

б) колізії та помилки процесу децентралізації 

діяльності місцевого самоврядування;  

в) великі складнощі у подоланні системної і 

побутової корупції в Україні тощо [1, с. 220]. 

Для того щоб запобігти правовому 

інфантилізму можна використати певні шляхи 

щоб повноцінно усвідомити правові знання. 

Серед таких засобів може бути: 

1) інформування молоді, зокрема 

поширення інформації в загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах, для формування в 

майбутньому усвідомленого та всебічно 

розвинутого покоління. Як наслідок наша 

країна буде мати освічене населення, яке 

матиме змогу в будь-якій ситуації захистити 

свої права гарантовані державною владою; 

2) проведення різноманітних акцій та 

заходів, які будуть відігравати світоглядну 

(формування цілісного уявлення про систему права, 

місце людини та принципи взаємодії з правом) та 

виховну функцію (культивування гуманістичних 

цінностей та ідеалів, розуміння того, що саме 

людина, її цінності та потреби є найважливішим в 

існуванні сучасної держави; а також  адаптування  

людини з навколишнім  світом і пошук власної 

ідеології та юридичної позиції) [5]. 

Дуже важливим є вирішення прогалин у 

знаннях працівників правоохоронних органів, 

які не отримали фундаментальних знань під 

час здобуття вищої юридичної освіти. 

Шляхами ж подолання правового інфантилізму 

є перш за все, удосконалення освітньої сфери в 

Україні, бо саме на початковому рівні, коли 

майбутній юрист тільки набуває тих чи інших 

знань, в різноманітних юридичних аспектах, 

формується власна позиція щодо правової 

системи та усвідомлення юридичних знань. 

Отже, проблема правового інфантилізму є 

назрілим питанням, що має негативні 

наслідки, як для формування особистості, так і 

всього суспільства вцілому. В сучасному світі 

необізнанність та прогалини в правових 

знаннях виявляються все частіше, тому 

державна влада повинна різноманітними 

шляхами вирішувати ці проблеми. Якщо 

підвищувати правовий рівень громадян 

України, то розвиток і функціонування в країні 

зросте, зокрема більш закріпиться 

правопорядок та законність в регулюванні 

суспільних відносин, люди зможуть захищати 

свої права в установленому законом порядку, 

адже будуть інформовані. 
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