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КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
Анучина Л.В., Стасевська О.А., Уманець О.В. 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Харків 
 
В науковій  літературі виокремлюють такі складові культурного 

простору: географічний, фізичний, простір соціуму, інформаційний, 
інтелектуальний тощо. Культурологічний  підхід осмислює  простір як 
вмістилище культурних процесів, духовних цінностей, здобутків національної 
культури. Культурний простір – це середовище вироблення, існування і 
функціонування національної ідеї, цінностей, ідеалів, стереотипів і навіть 
міфів, які визначають і спрямовують сучасний поступ держави. 

Національний культурний простір держави – це утворення, що: поєднує 
загальнонаціональне, етнонаціональне і регіональне; визначає всі культурні 
процеси, які відбуваються в його межах, а також постає як спосіб буття нації, її 
історичного існування, власного відтворення і розвитку. 

Доробок вітчизняної філософської думки сьогодні не має спеціального 
системного дослідження проблеми значення і формування культурного «поля» 
існування держави. Висновки щодо аналізу окремих аспектів соціокультурної 
ситуації в сучасній Україні викладені в працях таких науковців як  
Є.Бистрицький, А. Гриценко, Р. Кись, Т. Кузьо, В. Полохало, А. Гарань,  
А.Фисун, А. Кравченко, З. Широченко, С. Дрожжина, В. Карлова,  
Ю.Римаренко, М. Степико, І. Огородник, О. Гриценко, М. Стріх, А. Леонова,  
С.Чукут, Т. Денисова, І. Соломадіна, С. Бондарук та ін. До осмислення  
глобалізаційних процесів у культурній сфері звертаються у своїх працях 
В.Табачковський, Ф. Кессіді, О. Льовкіна. Окремо необхідно зазначити, що на 
сьогоднішній день в межах вітчизняного правознавства ми не маємо більш-
менш повного аналізу стану правового забезпечення культурної політики 
держави, який міг би безумовно сприяти вдосконаленню державного 
регламентування культурного простору життя українського суспільства.  

В сучасному світі всі розвинені держави опікуються питанням не тільки 
створення, а й захисту національної культури, національного культурного 
простору як вагомих гарантів суверенітету і територіальної цілісності від 
сторонніх впливів. Системоутворюючим чинником культурного простору 
держави є чітко сформульована, осмислена і загальновизнана національна ідея. 
Кожна національна культура містить в собі різні субкультури, а отже й 
культурний простір будь-якої держави є багатоманітним, складається із 
множини культурних просторів різних груп суспільства. Таким чином 
важливою умовою ефективного функціонування культурного простору держави 
є вироблення єдиної стратегії культури, спільної програми можливостей 
взаємодії всіх  її складових і визначення альтернатив.  



107 
 

Розв’язання нагальних проблем розбудови національного культурного 
простору прямо-пропорційно залежить від створення адекватної культурної 
політики держави, яка є найважливішим суб’єктом культурної політики. Перш 
за все це парламент, його комітети та комісії, а також спеціалізовані органи 
виконавчої влади: міністерства культури, освіти, науки та ін. На місцях 
культурну політику реалізують управління, департаменти, відділи місцевих 
адміністрацій. Держава організує правовий захист та підтримку культури, 
фінансує сферу культури, формує інфраструктуру культури, координує дію 
творчих організацій, ініціює та впроваджує спеціальні програми підтримки, 
встановлює державні свята, в яких поєднуються політичні та культурні аспекти. 
Крім держави суб’єктами культурної політики також є все населення держави, 
народ-нація як носій  та творець духовних цінностей, а також різні суспільні 
інститути (партії, спілки, громадські організації тощо), які зберігають та 
поширюють культурні цінності.  

Отже ефективність культурної політики залежить від узгодженості  
інтересів і дій всіх її суб’єктів. Мета культурної політики в сучасних умовах у 
самому загальному вигляді полягає у створенні найбільш гуманних та 
справедливих умов людського існування, забезпеченні мирного та духовно 
насиченого життя через різноманіття форм і способів сприйняття світу та 
ставлення до нього.  Конкретизація такої загальної мети культурної політики на 
рівні конкретної держави передбачає визначення низки цілей: - утвердження 
єдності культури нації; - узгодження культурного та соціально-економічного 
розвитку; - утвердження самобутності культури народу як важливого фактору 
національної єдності; - утвердження принципу спадкоємності ; -  збереження та 
охорона культурної спадщини, її дослідження; - демократизація культури, що 
уможливить прилучення всіх верств населення до культурного надбання нації; - 
сприяння репрезентації досягнень національної культури на світовому рівні.  

Втім, важливою ознакою культурної політики української держави 
останнього десятиліття є її формальний, декларативний характер, що свідчить 
або про нездатність суб’єкта реалізовувати свої функції керування, або про 
свідоме ігнорування проголошених намірів під впливом тих чи інших 
корпоративних інтересів. Це суттєво гальмує процес формування повноцінного 
культурного «поля» держави. 

Очевидно, що сучасний стан культурного простору в Україні не сприяє 
гармонійному розвитку людської особистості та утвердженню її гідності. 
Проблема розбудови національного культурного простору актуалізується 
викликами культурної глобалізації, завданням створення спроможностей 
протистояти нівелюванню специфічності, зберегти власну самобутність, та 
поряд з цим не цуратися новацій і запозичувати позитивний досвід інших.  

Відсутність єдиних концептуальних засад культурного простору сучасної 
української держави зумовило загострення таких проблем як формування 
національної ідентичності, зміцнення національної самосвідомості, збереження, 
захисту, розвитку і поширення власних ідеалів та цінностей тощо. Внаслідок 
чого  сучасне українське суспільство переживає складну духовну кризу, яка 
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характеризується високим рівнем конфліктності, нагальною необхідністю 
подолати різновекторність цінностей та ціннісних орієнтирів окремих  
спільнот, населення певних регіонів, окремих громадян. 

МАРКСИЗМ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 
Вергун В.Г. 

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков 
 

Философия права относится к разделу  философии и юриспруденции, 
который занимается исследованием смысла права, его сущности и понятия, его 
оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни 
человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества. 
Сложилась и длительное время выступала как составная часть философской 
системы. 

Уже в античной философии (Сократ, Платон,Аристотель) активно 
обсуждались такие проблемы философии права, как соотношение права и 
справедливости, права и закона, права и силы, о месте права в иерархии 
социальных ценностей и др. Особо значительное  место философия права 
занимала в философии Просвещения (доктрина естественного права) и в 
немецкой классической философии (напр., «Философия права» Гегеля), 
выступая как форма социальной философии, обосновывавшей определение 
общества и государственного строя. Позднее она стала превращаться в 
составную часть широко развившейся в буржуазном обществе юридической 
науки. Нередко термин «философия права» употребляется в науке как синоним 
общего учения о праве. Однако с конца 19 в. она чаще понимается в более 
узком значении как автономная дисциплина, отличная от общей теории и 
социологии права и призванная изучать не само действующее право и реальный 
правопорядок, а идеальные, духовные начала, лежащие в основе права. 
Основным понятием толкуемой таким образом буржуазной философии права 
становится «идея права» в её неокантианском (Штаммлер, Радбрух, Б. А. 
Кистяковский и др.) или неогегельянском (Ю. Биндер, К. Лоренц и др.) 
понимании. 

После Второй мировой войны в истории философии права преобладает 
влияние Гуссерля, Шелера, Н. Гартмана, а также экзистенциализма. Как 
реакция на длительное господство неокантианства феноменологическая линия 
акцентирует внимание на «онтологии права», однако имеет при этом в виду 
некое идеальное бытие права, точнее предшествующих реальным юридическим 
категориям и нормам «правовых эйдосов», «сущностей», «ценностей». То есть, 
законодатель и правовед, подобно математику, лишь открывают правовые 
понятия, нормы, ценности методом  феноменологии и редукции. 
Экзистенциалистская линия (В. Майхофер, Е. Фехнер) видит подлинное бытие 
права не в комплексе норм, а в правовом переживании конкретных ситуаций; в 
частности, и правосудие призвано к тому, чтобы извлекать право из 
конкретных ситуаций, а не из установленных правил. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/100/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8654
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3051
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3721/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3304
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1958
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/224
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/422
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2241
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3465
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1121/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3177
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1308
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2107
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4327
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