
 

На думку релігійних теоретиків, свобода розуму і вчинків можливі
тільки у правових межах церковних настанов, у той час як за їх межами 
свобода являє собою єресь, тяжкий гріх. І сьогодні церква чітко висловлює
своє негативне ставлення до певних прав четвертого покоління. Патріарх
Московський і всія Русі Кирило зазначає, що за концепцією прав людини 
приховують образу релігійних і національних цінностей, а також той факт, 
що до комплексу прав та свобод людини поступово інтегруються ідеї, які 
суперечать не лише християнським, а й традиційним моральним 
принципам. Концепція прав людини ніби захищає ці ідеї як невідчужуване
право особи на самостійний вибір у житті, проте така моральна автономія
повністю суперечить нормам християнської етики. Це свідчить про 
догматизм християнського світогляду та абсолютно нееластичний, 
незмінний у часі, несприйнятливий до соціальних порухів теологічний
моноліт, який помітно гальмує розвиток суспільних відносин.  
Аргументом на користь концепції прав четвертого покоління є думка 
стосовно того, що будь-які порухи і потреби, які зародилися у свідомості 
людської істоти є природними, оскільки й сама людина – частина природи. 
Але, закликаючи кожного до толерантного ставлення до життєвого вибору
іншої особи, легко перетнути тонку грань між захистом прав одних та 
примусом стосовно інших, що порушуватиме їх права на свободу слова й 
самовираження, або право на приватність і недоторканість. Дане питання 
залишається відкритим, адже не знаходить одностайних відгуків з боку
різних національних, релігійних та регіональних культур, що мають 
протирічливі уявлення про гідність, свободу й цінність людини та по 
різному оцінюють проблему взаємозалежності людини й природи. 
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Спроможність держави досягти якомога вищого ступеню свого 
розвитку багато в чому залежить від рівня правосвідомості та правової 
культури як окремо взятої людини, так і суспільства загалом. Цей рівень, 
в першу чергу, підтримується належним механізмом правового виховання 
як діяльності держави із соціального управління населенням з метою 
формування у нього необхідного рівня правової свідомості та правової 
культури. Правовому вихованню відводиться особливе місце в процесі 
демократичного транзиту, який має на меті подолати інститути 
попереднього тоталітарного режиму та встановити розгалужену систему 
демократичних інститутів громадянського суспільства. Як вдало зазначає 
О.Г. Данильян, здійснюючи важку трансформацію від тоталітаризму до 
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демократії, пострадянські країни мають своїм завданням ліквідувати 
прояви тоталітарної правосвідомості та правової культури, замінивши їх 
на демократичні [1, c. 27]. А тому, не буде зайвим розглянути особливості 
правового виховання у перехідному суспільстві.  

Правове виховання у перехідному суспільстві є складним і 
суперечливим процесом, що підтверджується постійним протистоянням 
між створенням міцного громадянського суспільства, в якому діють 
справедливі і шляхетні закони та існуванням негативних чинників 
(правовий нігілізм, правовий конформізм, корупція і т.д.), які 
перешкоджають досягненню належного рівня правосвідомості та правової 
культури. Визначивши головні причини, які мають вплив на формування 
правової свідомості та правової культури, отримаємо можливість 
окреслити основні завдання і найефективніші шляхи правового виховання 
в транзитивному суспільстві, в тому числі і в Україні. 

Загалом можна виділити три головні групи чинників, які 
впливають на формування правової свідомості та правової культури: 
історичні, національно-психологічні та трансформаційні.  
Перша група характеризується існуванням негативного досвіду 
попереднього тоталітарного режиму, який маючи «всеосяжну ідеологію, 
монолітну масову партію як носія цієї ідеології і сучасну машину влади 
над всіма сферами суспільного життя, вождя, який має харизматичні 
здібності, апарат безперервного масового терору» [1, c. 29],  протягом 
десятиліть пригнічував розвиток правового виховання. Наміри щодо 
руйнування будь-якої різноманітності, заохочення одноманітності різних 
сфер суспільного життя, нехтування діалектичною протилежністю, 
абсолютизації ідеології, розвитку монополії на істину, антиправового 
характеру правової свідомості та правової культури, їх політизування 
мали своїм наслідком поширенню безініціативності населення з 
існуванням подвійної моралі та звички очікувати, що всі проблеми будуть 
вирішені всесильним вождем.  

Процес формування правосвідомості і правової культури 
залежить від особливостей національного характеру, який можна віднести 
до національно-психологічних чинників, які впливають на правове 
виховання в перехідному суспільстві. Необхідно погодитися з 
дослідниками, які справедливо вказують на наявність діалектичної 
природи взаємодії національного характеру та рівня правосвідомості і 
правової культури, що головним чином проявляється в прямій залежності 
національного характеру від стану розвитку суспільства з одного боку та 
впливі національного характеру на соціальне буття та усі його складники 
– з іншого [2, c. 148].

Організованість та спроможність реагувати належним чином на 
зовнішні умови, які є переважно перманентними, визначають здатність 
будь-яких громадських та державних структур продуктивно здійснювати 
свою діяльність, а принципи системної організації й ефективного 
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управління впливають на досягнення цілей правового виховання в 
транзитивному суспільстві, в тому числі і в Україні [3, c. 112]. Відповідно, 
зруйнована тоталітарним режимом система правового виховання перестає 
виконувати головну свою функцію – формування відповідного рівня 
правової свідомості і правової культури, а також необхідної поведінки 
громадян, і, як наслідок, в Україні стрімкими темпами збільшується рівень 
правового нігілізму, правового конформізму, абсентеїзму, злочинності, 
корупції і т.д. Цьому процесу сприяє третя група чинників, які іменуються 
трансформаційними, сутність яких проявляється в конфронтації 
застарілих тоталітарних та прогресивних правових норм.  

Окрім названих причин, додаткової уваги заслуговують й інші, 
такі як відсутність державної політики у сфері правового виховання; 
неможливість державних інститутів належним чином організувати 
правове виховання; слабка підготовка кадрів з правового виховання, тощо. 
У зв’язку з цим, правове виховання у перехідному суспільстві можна 
охарактеризувати як складне і суперечливе явище, яке піддається 
постійному впливу, вираженому в різного роду чинниках.   
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Становлення та розвиток будь-якої правової держави неможливий 
без формування громадянського суспільства. Вони органічно доповнюють 
один одного: держава не може називатися правовою без існування 
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