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Із проголошенням України 
на конституційному рівні пра-
вовою державою в суспільній 
свідомості поступово почали 
утверджуватись базові консти-
туційно-правові ідеї про люди-
ну як найвищу соціальну цін-
ність, про пріоритет її прав та 
свобод, їх реальне забезпечен-
ня й ефективний правовий за-
хист. Однією з визначальних 
ознак такої держави є високий 
рівень правової культури всіх 
суб’єктів конституційно-право-
вих відносин у цілому й кожної 
особи, зокрема. Об’єднуючи 
собою духовні й матеріальні 
здобутки людства в галузі пра-
ва, сукупність усіх правових 
цінностей, вироблених і нако-
пичених протягом суспільного 
і правового розвитку з відповід-
ним станом суспільної право-
свідомості, правова культура 
найбільш чітко віддзеркалює 
якість правового життя суспіль-
ства й виступає гармонійною 
формою розвитку і збагачення 
особистості. Правова культура 
особи, як і культура взагалі, ви-

являється не лише в знаннях, 
поглядах, переконаннях, а пе-
редусім у ї ї конкретних діях. 
Ось чому, будучи залежною від 
рівня правосвідомості, вона 
служить необхідною передумо-
вою як свідомого здійснення 
особою своїх обов’язків, так і 
реалізації нею своїх прав і сво-
бод, у тому числі й права на їх 
захист. Проте, незважаючи на 
свою актуальність, ця пробле-
ма залишається в юридичній 
науці  все ще недостатньо 
розробленою.

Проблеми впливу правової 
культури на забезпечення й ре-
алізацію прав особи досліджу-
вали у своїх наукових працях 
М.М. Вопленко, О.Г. Данильян, 
І.В. Дмитрієнко, В.І. Каминська, 
М.І. Матузов, Н.М. Оніщенко, 
О.В. Петришин, А.П. Семітко, 
І.В. Яковюк [Див.:1-5; 7; 9; 10; 
11], та інші вчені. 

Однак, детальним її вив-
ченням практично ніхто не зай-
мався, внаслідок чого ця про-
блема все ще залишається до-
статньо актуальною, особливо 
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на перехідному етапі розвитку 
українського суспільства. Біль-
ше того, реальний стан право-
вої культури в умовах транс-
формації правової системи, 
економічної й політичної неста-
більності, конфронтації гілок 
влади, збільшення соціальної 
напруги зумовлює необхідність 
теоретичного переосмислення 
значення такого впливу на цей 
процес. Адже, як слушно відмі-
чають Ю.М. Тодика й О.Ю. То-
дика на перехідному етапі роз-
витку держави й суспільства 
особливо зростає роль право-
свідомості і правової культури 
в забезпеченні існування сус-
пільства в режимі згоди, ста-
більності конституційного ладу, 
в реалізації прав людини і гро-
мадянина [14, c. 142]. Якщо 
цього бракує, не може бути й 
мови про свободу й безпеку 
особи, її громадянську актив-
ність [2, c. 66, 67], в тому числі 
й про реалізацію конституцій-
ного права на захист прав, зва-
жування і врахування при його 
здійсненні обставин, кожна з 
яких спонукає до певних дій з 
відповідними наслідками. 

З огляду на актуальність і 
суттєву практичну значущість 
цієї проблематики в сучасних 
умовах вважаємо за доцільне 
дослідити вплив правової куль-
тури на реалізацію особою пра-
ва на захист своїх конституцій-
них прав. При цьому сутність 

цього права можна визначити 
як передбачену й гарантовану 
Конституцією та законами Ук-
раїни можливість кожної особи 
використовувати для захисту 
свого порушеного права влас-
ні, дозволені законодавством 
України примусові дії, або звер-
татись до компетентних де-
ржавних органів, громадських 
організацій, після використан-
ня всіх наявних внутрішньо-
державних засобів правового 
захисту – до компетентних між-
народних органів з вимогою 
змусити зобов’язану особу до 
правомірної обов’язкової по-
ведінки з метою справедливого 
п о н о в л е н н я  п о р у ш е н о г о 
суб’єктивного права.

Аналіз спеціальної літера-
тури свідчить, що загальна на-
укова категорія «культура» має 
досить багато різноманітних 
визначень, кожне з яких може 
служити підставою для від-
повідного вивчення поняття, 
сутності і змісту культури пра-
вової. Це зумовлено складніс-
тю і змістовною насиченістю 
даної категорії. Суттєвою особ-
ливістю правової культури є те, 
що вона становить собою не 
право або його реалізацію, а 
цілісний комплекс правових, 
духовних i матеріальних арте-
фактів, понять і перспектив тієї 
чи іншої спільності людства, що 
є результатом нормативної 
п р а в о р е а л i з а ц i ї  р і з н и м и 
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суб’єктами правосвідомості, 
тобто реалізації таких норм 
правової діяльності державних 
органів і посадових осіб, які ви-
світлюють цивiлiзацiйнi засади 
загальної парадигми націо-
нального права [3, c. 30, 31]. Не 
вдаючись у подробиці дискусії 
про поняття «правова культу-
ра» взагалі, ми погоджуємося 
з тими правознавцями, які роз-
глядають його як характерис-
тику якісного стану правового 
життя суспільства, що характе-
ризується рівнем розвитку пра-
вової системи – станом право-
вої свідомості, юридичної на-
уки, системи законодавства, 
правозастосовної практики, за-
конності і правопорядку, право-
вої освіти, а також ступенем га-
рантованості основних прав і 
свобод людини [4, с.246, 247].

Правова культура – явище 
доволі складне за своєю внут-
рішньою структурою й багато-
манітністю соціальних зв’язків, 
оскільки на суспільному рівні 
вона впливає на систему пра-
вових цінностей, ідеалів і пра-
вових норм, що забезпечують 
згуртованість, цілісність, взає-
морозуміння і взаємоузгод-
женість правових інститутів, 
підвищують дієвість усієї пра-
вової системи, а на індивіду-
альному рівні виступає спе-
цифічним суб’єктивним чинни-
ком, що визначає поведінку 
учасників правовідносин у про-

цесі реалізації права, в тому 
числі й конституційного, на за-
хист своїх прав. Її прояв знахо-
дить своє відбиття: (а) у пра-
вовій соціалізації члена сус-
пільства, (б) в засвоєнні й ви-
користанні ним знань про право 
на такий захист, (в) у розумінні 
його значення у житті як сус-
пільства, так і кожної людини, 
(г) в активній діяльності щодо 
його здійснення, (д) в існуванні 
ефективних національних пра-
вових засобів і процедур для 
його реалізації, (е) в гуманіс-
тичному, демократичному і 
справедливому законодавстві 
у сфері захисту прав людини 
та (є) в його відповідності за-
гальновизнаним міжнародним 
стандартам. 

Зазначимо, що більшість 
у ч е н и х - п р а в н и к і в  т і с н о 
пов’язують ефективність впли-
ву правової культури на дотри-
мання прав і свобод особи з 
рівнем її розвитку. Так, В.Я. Та-
цій, Ю.М. Тодика, О.Г. Данильян 
та інші, аналізуючи становлен-
ня конституціоналізму, вказу-
ють, що рівень правової куль-
тури населення тісно пов’язаний 
із забезпеченням прав людини 
і громадянина [6, с.16, 37].  
С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, 
О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальсь-
кий зазначають, що рівень пра-
вової культури, досягнутої в 
суспільстві, значною мірою 
впливає на ефективність пра-
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вового регулювання, на форми 
й засоби гарантії прав грома-
дян [12, c. 217, 218]. Подібну 
думку висловлюють і Н.М. Оні-
щенко [9, c. 169] й Ж.М. Пусто-
віт, стверджуючи, що ефектив-
ність реалізації прав і свобод 
громадян всеціло залежить від 
рівня правової культури [10, 
c. 81]. Зазначені точки зору 
підтверджують тезу про наяв-
ність стійкого, системного, ор-
ганічного взаємозв’язку рівня 
правової культури й ефектив-
ності, дієвості й гарантованос-
ті забезпечення прав і свобод 
особи. Іншими словами чим 
вище рівень правової культу-
ри, тим ефективніше гаранту-
ються й захищаються права та 
свободи особи, тим краще ре-
алізуються конституційні пра-
ва людини.

Питання оцінки рівня пра-
вової культури стає надзвичай-
но витребуваним особливо в 
період розбудови демократич-
ної правової держави і станов-
лення інститутів громадянсько-
го суспільства. Більшість нау-
ковців вважають, що він визна-
чається станом взаємозалеж-
них підсистем, які утворюють 
правову культуру, зокрема, 
правовою культурою особис-
тості, всього суспільства [4, 
c. 247], або соціальної групи, і 
як і зумовлюються «різними 
циклами соціальної активності 
правосвідомості, що завжди 

конкретно-історичні» [5, c. 19], 
зорієнтовані на певний «цільо-
вий стан», обумовлений со-
ціально-економічним і політич-
н и м  л а д о м  у  с ус п і л ь с т в і  
[11, c. 6]. 

Таким чином, маючи на да-
ному етапі розвитку відповідну, 
чітко окреслену правову мету, 
суспільство вибудовує потрібну 
правову дійсність і правову 
культуру, які відповідали б пев-
ним критеріям поставленої цілі, 
зумовленої соціально-еконо-
мічним і політичним ладом у 
державі. Невідповідність наяв-
ного стану правової культури 
заданим критеріям поставле-
ної мети вказуватиме на її рі-
вень, який вважатиметься тим 
нижчим, чим більшим буде таке 
відхилення. За таких умов і ма-
теріалізовані результати реалі-
зації права на захист своїх 
прав, матимуть прямо пропор-
ційну невідповідність вищим ці-
лям та ідеалам законного, 
справедливого й гуманного за-
стосування даного права. 

Як свідчить сучасна конс-
титуційно-правова практика, 
сьогодні в Україні спостері-
гається суттєве зниження, на-
віть падіння правової культури, 
деформація правосвідомості, 
для якої, як зазначають біль-
шість дослідників, характерним 
є «викривлення уявлень про 
цінність права» [4, c. 249], «не-
гативне ставлення до права, 
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закону, правових форм органі-
зації суспільних відносин» [8, 
c. 220]. Це, у свою чергу, пород-
жує продукт соціального сере-
довища – правовий нігілізм, 
який теж має безліч різноманіт-
них форм прояву і сфер поши-
рення. Але, ключовим момен-
том цього явища є високомірне, 
зневажливе, поблажливо-скеп-
тичне сприйняття права, оцінка 
його не як базової, основопо-
ложної ідеї, а як другорядного 
явища в загальній шкалі люд-
ських цінностей [7, c. 5]. Стаю-
чи на шлях заперечення або не 
сприйняття права, більшість 
українців у даний час не зна-
ють, що таке передбачене Ос-
новним Законом України право 
на захист своїх прав, і не готові 
користуватись ним. Нерозумін-
ня закріпленого в Основному 
Законі й у законодавстві країни 
права на захист своїх прав і ме-
ханізмів його реалізації зумо-
влює формування в особи не-
гативного ставлення до цього 
права, як до такого, яке не 
здатне, на її думку, захистити 
порушені права та свободи. У 
результаті цього в такої особи 
немає глибокого внутрішнього 
усвідомлення справедливості, 
сили й ефективності правових 
норм, що регламентують їх 
право на захист. 

Разом із тим тенденції сус-
пільного розвитку, соціальні 
процеси, що відбуваються сьо-

годні в Україні, зумовлюють не-
обхідність визначення причин, 
що пород ж ують правовий 
нігілізм, і шляхів його подолан-
ня. Поряд з низьким рівнем 
правової культури й економіч-
ними негараздами поява пра-
вового нігілізму, на думку біль-
шості дослідників, пояснюється 
кризовим становищем українсь-
кого суспільства, політичною 
нестабільністю, неузгодженіс-
тю й невпорядкованістю націо-
нального законодавства, його 
нестабільністю й наявністю су-
перечностей, ігноруванням 
правових приписів як вищими 
посадовими особами держави, 
так і громадянами. До цього до-
даються також безпорадність 
державних органів у вирішенні 
соціальних проблем, зміна 
ідеології й духовних цінностей, 
правова невихованість насе-
лення і брак правових знань 
[13, c. 563]. М.І. Матузов до вка-
заних причин додає також со-
ціальну напругу, розпад колись 
єдиного життєвого простору, 
регіональний сепаратизм, де-
зінтеграцію, конфронтацію гі-
лок влади, морально-психоло-
гічну нерівновагу суспільства 
[7, с.7]. 

Як бачимо, причин право-
вого нігілізму є надзвичайно 
багато. Це явище пронизує 
фактично всі сфери суспільної 
життєдіяльності, безпосеред-
ньо негативно впливає на вмін-
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ня громадян правильно вико-
ристовувати конституційне 
право на захист своїх прав, на 
ефективність усіх форм його 
реалізації, перешкоджає роз-
криттю можливостей доцільно-
го й розумного застосування 
дозволених законом процедур 
і дій, здійснюваних як самою 
уповноваженою особою, так і 
правозастосовними органами 
в рамках правозахисного про-
цесу й необхідних важелів для 
п о н о в л е н н я  п о р у ш е н о г о  
права.

Для успішного вирішення 
проблеми подолання зазначе-
ного явища, треба усунути 
об’єктивні чинники, що сприя-
ють поглибленню правового 
нігілізму, виправити деформа-
ції правосвідомості й підвищи-
ти рівень правової культури, 
подолати кризові явища в еко-
номіці країни, ліквідувати недо-
статність знань про конститу-
ційне право на захист своїх 
прав. Задля цього, вважаємо, 
доцільно було б розробити й 
затвердити державну програму 
із системним комплексом за-
ходів, спрямованих на подо-
лання правового нігілізму й 
підвищення рівня правової 
культури. Суттєву увагу в ній 
слід приділити економічним, 
ідеологічним і правовим захо-
дам стабілізації суспільства, 
здійснюваним з метою: (а) до-
сягнення громадянської злаго-

ди; (б) спрямування державної 
політики на захист прав та ін-
тересів особи; (в) всебічного 
забезпечення добробуту й со-
ціального захисту громадян;  
(г) суворого й неухильного до-
тримання Конституції і законів 
України всіма державними ор-
ганами; (д) зміцнення закон-
ності, правопорядку й держав-
ної дисципліни; (е) роз’яснення 
ролі конституційного права на 
захист своїх прав у житті як 
усього суспільства, так і окре-
мої особи. 

Особливе значення має 
викорінення організованої зло-
чинності, корупції, які суттєво 
підривають віру громадян у 
право й закон, у здатність вла-
ди навести в країні правопоря-
док [7, с.38]. Вважаємо, що 
лише активні дії по усуненню 
причин, які породжують дефор-
мацію правосвідомості, дадуть 
змогу в сучасних умовах подо-
лати таке явище як правовий 
нігілізм. Саме системний і ком-
плексний підхід, у першу чергу 
на рівні держави та її владних 
структур, діючих відповідно до 
принципів верховенства права 
й у правових межах, здатні 
сформувати всі основні умови 
необхідні для подолання цього 
явища. 

Одним з важливих склад-
ників у діяльності по викорінен-
ню правового нігілізму є право-
ве виховання. Як слушно відмі-
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чається в науковій правовій лі-
тературі, всі сучасні цивілізо-
вані держави заклопотані не-
обхідністю створення ефектив-
ної системи правового вихо-
вання населення країни й вико-
ристовують найрізноманітніші 
форми й засоби правовиховної 
роботи [1, c. 50]. Як вбачається, 
правове виховання повинно 
бути зорієнтоване на закріп-
лення позитивного сприйняття 
як права в цілому, так і права 
на захист, зокрема, на підви-
щення рівня його знання й ро-
зуміння, усвідомлення окремих 
правових норм та інститутів, на 
формування юридичних нави-
чок, виховання почуття спра-
ведливості, відповідальності 
та законності, підвищення со-
ціально-правової активності 
населення. Це у свою чергу ви-
магає: (а) розвитку правової 
пропаганди; (б) вдосконалення 
юридичної освіти; (в) вирішення 
проблеми мінімуму правових 
знань, необхідних громадянам, 
у тому числі й для доцільного 
й розумного використання доз-
волених законом процедур і дій 
у процесі реалізації права на 
захист своїх прав; (г) створення 
умов для позитивної, цілеспря-
мованої, свідомої, добровіль-
ної, творчої й ініціативної діяль-
ності суб’єктів правового спіл-
кування як у цілому, так і у 
сфері реалізації конституційно-
го права на захист, зокрема. 

Мотивом цієї системної діяль-
ності повинно стати глибоке 
внутрішнє усвідомлення спра-
ведливості, сили й ефектив-
ності правових норм, що регла-
ментують реалізацію цього 
важливого конституційного 
права. 

Викладене дозволяє зро-
бити обґрунтований, з нашого 
погляду, висновок, що високий 
рівень правосвідомості та пра-
вової культури включає в себе 
насамперед усвідомлення сут-
ності конституційного права на 
захист своїх прав і розуміння 
його ролі та значення в житті 
всього суспільства й кожної 
особи. Ґрунтовне і глибоке 
знання змісту й сутності права 
на захист створює умови для 
активної соціальної, політичної, 
правової діяльності й розкри-
ває можливості доцільного й 
розумного використання дозво-
лених законом процедур і дій, 
здійснюваних як самою уповно-
важеною особою, так і правоза-
стосовними органами в рамках 
правозахисного процесу, спря-
мованого на поновлення пору-
шеного права. Сама реалізація 
цього права особою, а тим біль-
ше ступінь ї ї активності при 
його реалізації значною мірою 
залежать від того, наскільки 
правильно це право нею усві-
домлюється й оцінюється. Тому 
перш ніж захистити своє конс-
титуційне право, особа, во-
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Перші кроки в науці
лодіючи відповідним рівнем 
правової культури, зважує і 
враховує значну кількість об-
ставин, кожна з яких спонукає 
до певної дії з відповідними на-
слідками. Уміння правильно ви-
користати передбачене Консти-
туцією й законами України пра-
во на захист своїх прав, безсум-
нівно, свідчить про високий рі-
вень правової культури, за яко-
го матеріалізовані результати 
його реалізації, мають відпові-
дати вищим цілям та ідеалам 

законного, справедливого й гу-
манного застосування даного 
права. При цьому, чим вищим 
буде рівень правової культури 
суспільства й особи, тим вищою 
буде ефективність усіх форм 
реалізації конституційного пра-
ва на захист своїх прав, а зна-
чить і правомірнішою буде по-
ведінка, мотивом якої є глибоке 
внутрішнє усвідомлення спра-
ведливості, сили й ефектив-
ності правових норм що регла-
ментують право на захист.
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