людина не повинна бажати того, чого вона не може осилити: «Якщо
хочеш, щоб твої діти, твоя дружина і твої друзі жили постійно, то ти або
божевільний, або хочеш, щоб речі, які не перебувають у твоїй владі, були
б в твоїй влади і щоб те, що є чужим, було твоїм». Також філософ
закликав бути байдужими до справ зовнішнього світу, оскільки саме таке
ставлення до життя зможе уберегти нас від журби. Якщо людина зуміє
напрацювати у собі байдужість до нестатку, то життєві негаразди не
зможуть порушити ладу в її душі, підтяти коренів її енергії та позбавити її
життєрадісності. Він казав «…було б краще вмерти з голоду вільним від
журби й страху, як жити при достатках у неспокої».
У свою чергу, Зенон закликав людей жити в злагоді з природою,
бути добрими та благородними по відношенню до свого ближнього,
вміти дослухатися до думки інших, звертатися до філософії, відступаючи
від насолоди. Він казав «Мета людини – жити у злагоді з природою, а це
те ж саме, що жити доброчесно». На його думку: «Хто вміє вислухати
пораду та скористатись нею, більше заслуговує на похвалу, ніж той, хто
все обмірковує сам. Останній відрізняється лише своїм розумінням, а
перший тим, що вміє слухати…».
Таким чином, стоїцизм – це філософська школа етичної
направленості. Її представники закликали людину до життєвої мудрості та
самовладності. Вони наголошували, що дія долі неминуча, тому людині не
варто опиратися фатуму. Доля веде того, хто добровільно і безперечно їй
підкоряється, і тягне силоміць, тих, хто нерозумно і безрозсудно їй
суперечить. Отже, людина має свідомо, розумно пізнавати своє місце у
світоустрої; вона має осягнути, яка поведінка відповідає її власній природі
та природному співвідношенню з іншими істотами. Стоїки виокремили
життєве завдання людини: «Треба зберігати мужність духу, оскільки дух
автономний стосовно обставин життя».
Оганова Карина,
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого,
аспірантка кафедри земельного та аграрного права
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Сьогодні Україна знаходиться на етапі динамічного реформування
політичних та економічних перетворень. Соціальна політика змінює свій
вектор від авторитарного до демократичного та все більше знаходиться в
залежності від суспільної думки. В умовах сучасного реформування
держави
проблема
взаємовпливу
правового
виховання
та
державотворення стає досить актуальною.
Взаємовплив простежувався на всіх етапах державотворчої
еволюції. Так, окрім сучасників, над питанням правового виховання
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замислювались ще в античних Греції та Римі, де у громадян вже з дитячих
років виховувалася повага як до законів, так і до встановлених порядків.
На думку деяких вчених, державотворення, в аспекті його зв’язку із
правовим вихованням, висуває на перший план людський фактор на
шляху до правового ідеалу. Адже будь-які політичні установи – це справа
людських рук і будь-який політичний механізм приводиться в дію
людьми. Підтримуючи цю думку, можна стверджувати, що
державотворчість залежить від багатьох факторів, у тому числі від рівня
правового виховання і правової освіти населення країни. Ці фактори
взаємодіють на всіх рівнях та етапах. Отже, процес державотворення є
складним, багатоетапним механізмом, який залежить від багатьох
чинників та передбачає суттєве підвищення правосвідомості та правової
культури усіх членів суспільства.
Правове виховання безпосередньо впливає на розвиток держави,
оскільки є необхідною умовою підвищення правової активності громадян
і окремих соціальних груп, формування правової культури суспільства,
подальшого зміцнення законності. Воно тісно пов'язане з іншими видами
соціального виховання: моральним вихованням, ідейно-політичним,
естетичним, професійним та ін.
При належному рівні правового виховання громадяни мають та
проявляють свою активну громадську позицію. Вони зацікавлені у
запроваджені нових тенденцій розвитку країни, законодавчих змін,
побудові сильної та незалежної держави. Але, це працює лише при
наявності високого рівня правосвідомості та діє не в кожній державі.
Сьогодні Україна фактично знаходиться на початковому етапі виховання
правосвідомості у громадян, оскільки більшість населення має низький
рівень правової культури.
У демократичному суспільстві значна кількість питань, які
впливають на розбудову держави, виноситься на розсуд громадян. Проте,
в силу низького рівня правосвідомості, суспільство приймає рішення, які
можуть негативно позначитись на політиці держави. Прикладом є вибори,
які вважаються найвищім проявом демократії. Саме вони і призводять до
рішучих змін, причому не завжди до позитивних. Це може
обумовлюватися плюралізмом думок, проте, вбачається, що в більшості
випадків причиною є саме низький рівень правого виховання.
Статистичні дані свідчать, що більшість населення не
ознайомлюється та не вивчає програми кандидатів, за яких голосують, не
ознайомлюється з проектами нормативно-правових актів, які виносяться
на голосування. Саме це безпосередньо вказує на низький рівень
правового виховання, що негативно впливає на державотворчі процеси.
Правове виховання включає в себе рівень правосвідомості не тільки
простого населення, але і суб’єктів владних повноважень. На державних
службовців або службовців місцевого самоврядування покладена
додаткова відповідальність. На разі відбувається стрімкий рівень
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збільшення законодавчої бази, впровадження децентралізації і саме
державні службовці несуть відповідальність за це. Державні службовці у
своїй роботі керуються не лише нормами закону, але й нормами етики та
моралі. В разі низького рівня компетенції, етики та правосвідомості,
службовці не зможуть у повному обсязі проаналізувати та внести доречні
зміни, доповнення до нормативно-правових актів, від чого може суттєво
постраждати державотворчий процес.
Проблема взаємовпливу правового виховання та державотворення
полягає саме в тому, що вони не тільки взаємопов’язані, але і залежать
один від одного. Як уже було зазначено, взаємодія між ними відбувається
на всіх рівнях: від самого початкового етапу (пропозицій, заяв, скарг) до
вищого рівня (розробка, внесення і прийняття законопроектів).
Їх взаємодія має бути спрямована у позитивне русло. Вбачається,
що держава повинна ставити перед собою завдання підвищення рівня
правого виховання громадян та шляхи його вирішення.
Останніми роками такі проекти, як «Я Маю Право», «Правосуддя»
та інші вже вплинули на підвищення правового рівня населення, останні
президентські вибори стали тому доказом. Продовжуючи тенденцію
підвищення рівня правого виховання населення, державотворча діяльність
України може досягнути значного розвитку.
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У сучасних соціально-економічних умовах спостерігається
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