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ності людини, її прав і свобод, 
практичних навичок і вмінь їх ре-
алізовувати й захищати. Консти-
туційна правосвідомість і культу-
ра прав людини – взаємопов’язані 
і взаємозалежні категорії. Основ-
ним гуманістичним принципом, 
що їх пронизує, є ідея пошани до 
прав і свобод, гідності й цінності 
людської особистості, дійсного 
їх дотримання. Реальному вті-
ленню цього принципу в Україні 
заважають різні чинники, зокре-
ма, антиподи культури прав лю-
дини й деформації конституцій-
ної правосвідомості, серед яких 
можна виділити конституційно-
правовий нігілізм, конституційно-
правовий ідеалізм і конституцій-
но-правовий інфантилізм. У ці-
лому ж можемо констатувати той 
факт, що при правовому вихо-

ванні громадян у дусі ідей гу-
манізму, демократії, забезпечен-
ня їх прав і свобод, пошани до 
Конституції, закладається фун-
дамент Української демократич-
ної, правової держави. 

Таким чином, щоб очікува-
ний і дійсний результат правови-
ховної роботи співпали, потрібно 
визнати, що стан правової вихо-
ваності, досягнутий суб’єктом, 
– це тільки момент, а діяльність 
по правовому вихованню – необ-
хідна, найважливіша сторона 
цього процесу, яка повинна пла-
нуватись і будуватися як страте-
гія боротьби і єдності, активіза-
ції, залучення позитивного з усіх 
сфер соціального життя пара-
лельно з нейтралізацією, витіс-
ненням, подоланням усього тем-
ного й порочного.
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МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
У СФЕРІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Однією з найважливіших 
проблем правового виховання в 
сучасному суспільстві є підви-

щення його ефективності. Ефек-
тивність же функціонування со-
ціальної системи, у тому числі й 
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правового виховання, визна-
чається наявністю в ній каналів 
зворотного зв’язку, під якими в 
науковій літературі, як правило, 
розуміється вплив результатів 
функціонування якої-небудь сис-
теми на характер останнього. До 
основних каналів зворотного 
зв’язку, який дозволяє оцінити 
ефективність правового вихо-
вання й визначити напрями його 
вдосконалення, належить со-
ціальний контроль. Саме він є 
тим механізмом підтримки со-
ціальної рівноваги, який забез-
печує життєдіяльність сучасного 
суспільства й ефективність його 
соціального управління, зокре-
ма, правового виховання. 

Актуальність проблеми до-
слідження соціального контролю 
в царині правового виховання 
населення в Україні та в інших 
пострадянських державах по-
в’язана також і з тим, що політи-
ко-правові інститути, які забез-
печували цей процес у колишніх 
республіках Союзу РСР, в ре-
зультаті трансформації були або 
практично зруйновані, або зазна-
ли докорінних змін. Ось чому до-
волі важливим завданням тран-
зитивного періоду є створення 
нових демократичних політико-
правових і суспільних інститутів, 
які повинні займатися правовим 
вихованням громадян цих країн. 
А щоб їх діяльність була ціле-
спрямованою й ефективною, не-
обхідні постійний соціальний 

контроль, об’єктивна оцінка ре-
зультатів цього процесу, що, у 
свою чергу, припускає розробку 
концепції соціального контролю 
у сфері правового виховання.

Аналіз наукової літератури 
дозволяє зробити висновок, що 
поняття «соціальний контроль» 
можна розглядати як у широко-
му, так і вузькому значеннях. У 
першому – це сукупність ме-
ханізмів у соціальній системі 
(суспільстві, соціальній групі, 
організації тощо), за допомогою 
яких забезпечуються його само-
організація й самозбереження 
шляхом установлення й під-
тримки певного нормативного 
порядку й використання від-
повідних зразків поведінки, яки-
ми можуть бути окремі цінності, 
правові й моральні норми, ад-
міністративні розпорядження, 
звичаї, традиції та ін. У другому 
значенні під цим поняттям в ос-
новному мається на увазі сукуп-
ність засобів і методів впливу 
суспільства на небажані форми 
девіантної поведінки з метою їх 
елімінування (усунення) або ско-
рочення, мінімізації. 

Соціальний контроль вико-
нує 3 важливі соціальні функції: 
(а) регулятивну – виступає од-
ним з основних елементів со-
ціальної регуляції поведінки лю-
дини; (б) запобіжну – сприяє збе-
реженню в загальних рисах зна-
чущих цінностей і (в) стабілізую-
чу – допомагає встановленню 
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соціального і правового порядку. 
Завдяки цій тріаді соціальний 
контроль становить собою пев-
ний соціальний механізм, який 
без істотних відхилень стає на 
допомозі трансляції (передачі) 
соціального досвіду від поколін-
ня до покоління.

Ці функції залишаються не-
змінними незалежно від сфери 
дії інститутів соціального конт-
ролю. Наприклад, якщо його 
аналізувати в аспекті, власне, 
правового виховання, можна 
зробити висновок, що реалізація 
регулятивної функції соціально-
го контролю в суспільстві інсти-
туціалізує існуючі форми й мето-
ди правового виховання, визна-
чає спрямованість їх застосуван-
ня в тій чи іншій царині суспіль-
них відносин, а також забезпечує 
досягнення передбачуваного ре-
зультату при втіленні цих заходів 
у життя. Реалізація запобіжної 
функції в розглядуваній сфері 
забезпечує оптимальне функціо-
нування інститутів правового ви-
ховання, що зумовлює трансля-
цію соціального досвіду наступ-
ним поколінням. Стабілізуюча 
функція соціального контролю 
забезпечує ефективність засто-
сування методів правового вихо-
вання, дозволяє прогнозувати їх 
результати, що сприяє стабіль-
ності всієї соціальної системи. 
Отже, основною метою соціаль-
ного контролю у сфері вихован-
ня є прагнення досягти соціаль-

ної стабільності й тотожності між 
соціальними очікуваннями сус-
пільства й реальним станом ре-
чей, у нашому випадку – між за-
собами правового виховання і 
рівнем правової культури і пра-
восвідомості в суспільстві. 

Категорію «соціальний кон-
троль» можна класифікувати за 
декількома критеріями. Залежно 
від характеру санкцій останній 
прийнято поділяти на формаль-
ний і неформальний; розрізня-
ють також контроль репресив-
ний і стримуючий (попереджу-
вальний, профілактичний), зов-
нішній і внутрішній. 

Формальним соціальним 
контролем у царині правового 
виховання вважається контроль 
з боку соціальних інститутів сус-
пільства – держави, громадських 
організацій, церкви та ін. Санкції, 
що застосовуються в його ме-
жах, зазвичай зарані регламен-
товані. Неформальний здійс-
нюється в сім’ї, соціальних гру-
пах тощо. Цей його вид не має 
певної регламентації і зводить-
ся до спонтанних реакцій учас-
ників певного процесу, які вира-
жають взаємну оцінку поведін-
ки один одного. 

Інститути соціального конт-
ролю за правовим вихованням 
існували вже за радянських 
часів, проте значною мірою вони 
обмежувались державно-право-
вими формами, були монополі-
зовані найвищими органами пар-
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тії й держави, у зв’язку з чим не 
можуть бути застосовані в сучас-
ній Україні. Ось чому в процесі 
становлення незалежної Ук-
раїнської держави виникла необ-
хідність у створенні якісно нових 
таких інститутів, які відповідали 
б орієнтирам правового вихован-
ня в демократичному суспіль-
стві. 

Оскільки українська спільно-
та знаходиться на перехідному 
етапі, поява ефективних інсти-
тутів соціального контролю зус-
трічає об’єктивні проблеми й 
труднощі. Останні посилюються 
ще й тим, що в суспільстві бра-
кує виваженої концепції право-
вого виховання громадян Украї-
ни, на підставі якої має відбува-
тися цей процес в дусі нових сис-
тем соціальних цінностей і пра-
вових норм, які, до речі, самі час-
то залишаються предметом го-
стрих дискусій.

Досить важливою пробле-
мою соціального контролю у 
сфері правового виховання су-
часного суспільства залишаєть-
ся визначення його основних 
елементів (інститутів). На нашу 
думку, такий контроль є складно-
організованою, багатоступін-
частою системою, що складаєть-
ся з низки взаємодіючих елемен-
тів, серед яких можна вирізнити: 
(а) інститути соціального контро-
лю; (б) норми; (в) цінності; (г) моні-
торинг (контроль) дотримання 
встановлених норм і цінностей; 

(д) санкції та ін. Основними інс-
титутами соціального контролю 
у цій сфері слід назвати державу, 
громадські організації, громадсь-
ку думку, установи освіти, засоби 
масової інформації, церкву, со-
ціальні групи, сім’ю та ін. 

Безпосередніми регулятора-
ми людської поведінки служать 
вироблені суспільством цінності 
як вираження ставлення людини 
до тих чи інших об’єктів і відповід-
ні їм норми – правові, моральні, 
релігійні, звичаї, традиції тощо. У 
свою чергу, норми є правилами, 
зразками, стандартами, еталона-
ми поведінки, що встановлюють-
ся державою або ж формуються 
в процесі спільної соціальної жит-
тєдіяльності. Суспільство за до-
помогою інститутів соціального 
контролю здійснює постійний 
моніторинг, тобто спостерігає за 
процесом виховання й оцінює 
його для виявлення його від-
повідності бажаному результату. 
Наслідки моніторингу виклика-
ють певні санкції з метою закріп-
лення існуючих у суспільстві 
норм, цінностей, зразків правової 
поведінки. Основними методами 
соціального контролю в царині 
правового виховання є позитивні 
санкції – заохочення і негативні 
– покарання. 

Отже механізм дії соціально-
го контролю в досліджуваній 
сфері зводиться до того, що сус-
пільство встановлює певні цін-
ності й норми, забезпечує їх 
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трансляцію й соціалізацію ін-
дивідів, здійснює за допомогою 
своїх інститутів постійний моніто-
ринг за дотриманням установле-
них цінностей і норм, заохочує 
членів суспільства до належної 
поведінки (конформізму) або ка-
рає за їх порушення, а також вжи-
ває відповідних заходів по попе-
редженню (профілактиці) неба-
жаних форм поведінки. 

Основні завдання соціаль-
ного контролю у сфері вихован-
ня в перехідному суспільстві, у 
тому числі і в Україні: (а) підви-
щення загальної моральності 
громадян, (б) формування до-
статнього рівня їх правової куль-
тури і правової свідомості,  
(в) зниження рівня девіантних 
вчинків. Усе це неможливо без 
науково обґрунтованої держав-
ної політики у цій сфері, якої, на 
жаль, в Україні поки що бракує. 
Ось чому для підвищення рівня 
правової культури її громадян 
перш за все необхідно виробити 
чітку державну політику в цій ца-
рині, яка передбачала б коорди-
націю зусиль усіх державних ор-
ганів у цьому процесі. Бажано 
активно й повною мірою вико-
ристовувати весь позитивний до-
свід, накопичений у нашій де-
ржаві за минулі десятиліття. 

Причому застосовувати його 
треба творчо, оскільки деякі пи-
тання соціального контролю у 
сфері правового виховання слід 
вирішувати на концептуально 
новій основі, з огляду на завдан-
ня нинішнього етапу розвитку Ук-
раїни як суверенної держави, що 
прагне стати демократичною і 
правовою. При цьому потрібно 
пам’ятати, що вирішення за-
вдань по формуванню сучасної 
правової культури населення за-
лежить не тільки від держави, а 
й від зусиль всієї громадськості, 
кожного громадянина країни. 

Суть нового підходу до со-
ціального контролю повинна по-
лягати у зміні ступеня впливу де-
ржави й інститутів громадянсь-
кого суспільства на всі соціальні 
процеси. Можна припустити, що 
оптимальною можна вважати 
таку конструкцію соціального 
контролю в царині правового ви-
ховання з боку державних інсти-
тутів та інституцій громадянсько-
го суспільства, за якої вони зна-
ходяться у стані синергетичної 
взаємодії. Це дозволить макси-
мально ефективно використову-
вати всі існуючі ресурси з метою 
формування належного рівня 
правової культури суспільства й 
правосвідомості його громадян.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.




