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епохи, не відповідають національному характеру, традиціям української нації, 
тобто політичній культурі властива певна неорганічність.

Серед чинників, що заважають нашому народові успішно просуватися 
шляхом прогресу для входу в європейську сім’ю цивілізованих країн, слід 
назвати такі. Це передусім деякі особливості ментальності: маніхейство, 
максималізм, недисциплінованість, інертність, зайва мрійливість (ескапізм) 
тощо. Ці та деякі інші риси призводять до виснаження, а іноді й небезпечно-
го розладу приватного та суспільного життя, до кримінальних злочинів, 
бунтів, нігілізму тощо.

Отже, усю політичну історію України можна уявити як картину постій-
ного протиборства ліберальних і патріархальних цінностей: з одного боку, 
приватна ініціатива, потреба самоствердження індивіда у змаганні з рівними, 
свобода власності та працелюбність, максимальне обмеження ролі держави 
в суспільстві (ліберальні орієнтири), а з другого – соборність, общинність, 
колективізм з одночасною схильністю до авторитаризму, потреба у сильному 
лідері харизматичного типу (постсоціалістичні рудименти).

Конфліктна політична культура, сформована під впливом зазначених 
чинників, постійно давалася взнаки упродовж усієї української історії: різним 
політичним силам не вистачало толерантності, політичної етики, злагоди, 
адже діалогове підґрунтя в культурі відображується безпосередньо і в куль-
турі політичного спілкування між різними політичними силами, партіями, 
фракціями, соціальними групами тощо.

Слід ураховувати також регіональний менталітет, наприклад, мешканців 
Західної України, Півдня і Сходу України. На нього впливають і ще довго 
впливатимуть міжконфесійні проблеми. В Україні це передусім відмінності 
між прихильниками православ’я і греко-католиками. Наявність інших конфе-
сій – іудаїзму, протестантизму тощо або непорозуміння між прихильниками 
Київського і Московського патріархатів впливають на політичну культуру 
в Україні дещо менше. Греко-католики здебільшого проживають у Західній 
Україні, а тому особливості віросповідання підкреслюють розбіжності між 
Сходом і Заходом України на рівні менталітету населення цих регіонів.

Пошук політичного консенсусу, нова політико-культурна стратегія влади 
є винятковою і вкрай необхідною передумовою соціально-політичної стабілізації 
українського суспільства та формування нової якості нашої політичної культури.

Г. П. Клімова, доктор соціологічних наук, професор

РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОПОРЯДКУ 
В СУСПІЛЬСТВІ

Курс на формування правової держави і громадянського суспільства, що 
був проголошений в Україні, може бути здійснений, с одного боку, шляхом 
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удосконалення законодавства і державного управління, а з другого – через 
забезпечення високого рівня правової культури українських громадян, без 
чого неможливо формування правопорядку в суспільстві.

Правовий порядок – це стан соціального життя, який характеризується 
внутрішньою впорядкованістю, врегульованістю правових стосунків, що за-
сновані на нормах права, законності і є результатом реалізації правових вимог 
і приписів у суспільстві. Серцевиною правопорядку є людина. Від рівня її 
правової культури залежать формування і розвиток правопорядку в суспіль-
стві, оскільки в правовому житті чітко простежуються дві тенденції: одна 
спрямована на зміцнення правопорядку, друга – на його відкидання та руй-
нування, що пов’язано з неврегульованістю суспільних відносин, зловживан-
нями, а також зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Тому, чим вище 
правова культура громадян, тим рішуче їх наступ на негативні правові вияви, 
тим міцніше правопорядок у суспільстві.

Поняття правової культури є багатогранним, багатоаспектним. Тому для 
його філософсько-правового аналізу використовуються різноманітні теорети-
ко-методологічні підходи. Серед них: суб’єктивний, діяльнісний, антрополо-
гічний, технологічний, якісний, соціологічний, аксіологічний та ін.

Так, відповідно до суб’єктивного підходу, який використовують такі до-
слідники, як О. Лукашева, Ю. Дмитрієв, З. Іванов та ін., під правовою куль-
турою розуміється певна ступінь знання законодавства та поваги до норм 
права. Ці автори, на нашу думку, безпідставно обмежують поняття правової 
культури ставленням людей до правових норм, що дуже звужує поняття пра-
вової культури. За його межами залишаються такі суттєві явища, як правовий 
статус особистості, правове становище та ін. Насправді поза правовою 
культурою опиняються і самі правові норми, бо йдеться не про ці норми, 
а лише про ставлення до них. Послідовна реалізація зазначеного підходу при 
аналізі правової дійсності призводить до ототожнення правової культури 
з правосвідомістю.

Згідно з діяльнісним підходом, прибічниками якого є М. Смоленський, 
Ю. Агєєв, В. Еглітіс та ін., правова культура розглядається як правотворча 
діяльність. Вона розуміється як процес і результат творчості людини в галузі 
права. Цим саме з правової культури виключаються інші, до того ж не меншою 
мірою важливі види юридичної діяльності, наприклад, правозастосовна ді-
яльність або діяльність громадян з підвищення свого правоосвітнього рівня 
тощо. З правової культури випадає уся репродукційна, відтворююча діяль-
ність.

Антропологічне розуміння правової культури виходить з того, що куль-
тура охоплює все, що відрізняє життєдіяльність людини і суспільства від 
природи, що існує, тобто всі сторони людського буття. Культура включає все, 
що створено людиною і характеризує історичність її буття в світі. Виходячи 
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з цього широкого розуміння культури, в науковій літературі можна зустріти 
досить широкі визначення правової культури. Зразком може бути розуміння 
правової культури як системи матеріалізованих та ідеальних елементів, що 
належать до сфери дії права, та їх відбиття у свідомості і поводженні людей. 
Дана концепція розробляється в працях Р. Могилевського, К. Моралева, 
В. Орехова та ін.

Виходячи з технологічного підходу, правова культура розуміється як су-
купність прийомів, процедур, норм, що історично змінюються і характеризу-
ють рівень правової діяльності, який був досягнутий суспільством. Акцент 
тут ставиться не на тому, що робиться в правовій галузі, а на тому, як це ро-
биться. У науковій літературі цю концепцію досить послідовно і плідно роз-
робляють Є. Аграновська, Є. Зорченко, С. Кожевінков, А. Лікас та ін. Разом 
з тим слід підкреслити, що за межами даного розуміння правової культури 
залишаються правопсихологічний клімат соціуму, суспільна правова думка, 
ціннісно-правові орієнтири громадян тощо.

Не принижуючи значення наведених підходів до визначення правової 
культури, що були наведені, ми солідарні з тими науковцями, які віддають 
перевагу аксіологічному підходу в його розумінні. Цей підхід, який є найбільш 
поширеним серед учених, дозволяє поєднати її багатоманітні якості навколо 
поняття цінності, оскільки саме цінності є ядром культури взагалі і правової 
культури зокрема.

З точки зору зазначеного підходу культура є об’єктивацією ціннісно-світо-
глядних уявлень, що відображують внутрішній світ людської суб’єктивності. 
Тому до культури можна застосувати їй аутентичне поняття – аксіосфера. Це 
означає, що культура виступає передусім як актуальна для індивіда і суспіль-
ства в цілому ціннісна система. Вона розглядається як сукупність цінностей, 
що створені людством у перебігу його історії. З урахуванням цього правова 
культура є системою правових цінностей, що розвиваються й відповідають 
рівню соціального прогресу, якого досягло людство, відображують у правовій 
формі важливі соціальні цінності, які впливають на стан і спосіб правового 
життя особистості і суспільства. Саме таке розуміння правової культури відо-
бражено в працях багатьох учених (С. Алексєєв, В. Сальніков, Р. Русінов, 
А. Семітко та ін.).

Правові цінності становлять стрижень ціннісно-нормативних орієнтацій 
правової свідомості і слугують головним чинником соціокультурної інтегра-
ції. У цьому зв’язку вивчення правових цінностей дозволяє отримати наукову 
інформацію про найбільш фундаментальні аспекти правової культури укра-
їнського соціуму, знання яких у свою чергу надає можливість значною мірою 
зрозуміти стан правового життя суспільства, його правопорядку. Правові 
цінності лежать в основі правопорядку. Вони виступають як ідеальне обґрун-
тування норм права, складають мету права та його інститутів.


	ЗМІСТ
	Філософія
	Дзьобань О. П., Левада О. В. САМООРГАНІЗАЦІЯ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
	Мануйлов Є. М. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
	Мелякова Ю. В. КАТЕГОРІЇ «ВИНА» І «ВИННІСТЬ»: ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
	Севрук І. І. СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВАХ 
	Чхеайло І. І. ГЕНДЕРНА ТЕРАПІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
	Гончаренко О. Л. СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС, ПРЕСТИЖ ТА ІМІДЖ ЗБРОЙНИХ СИЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
	Ценко М. Б. ЕТИКЕТ ЯК ЗАСІБ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
	Петрова Л. О. РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ 
	Філософія права
	Шефель С. В. СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ ЕКОСОФІЇ ПРАВА 
	Калиновський Ю. Ю. ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ «ВІРТУАЛЬНОГО НАТОВПУ» 
	Коваленко Г. В. ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ПРАЦІ РОНАЛДА ДВОРКІНА «СЕРЙОЗНИЙ ПОГЛЯД НА ПРАВА» 
	Трофименко В. А. ЗВИЧАЙ ЯК ПОЧАТОК ПРАВА 
	Захарова В. О. ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКОПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ 
	Політологія
	Зінченко О. В. «ЧОРНИЙ БЛОК» ЯК ЧИННИК ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ 
	Кашаба О. Ю. ВПЛИВ ЗНАНЬ З КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ» НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ 
	Харченко Л. В. РОСІЙСЬКІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVII – СЕРЕДИНА XІX СТ.) 
	Куц Г. М. КОНСТИТУЮВАННЯ ЛІБЕРАТИВНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 
	Турчин Я. Б. О. ЕЙХЕЛЬМАН ПРО НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДЕРЖАВІ
	Панченко Т. В. ВИТОКИ ІДЕЇ СУБСИДІАРНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФЕДЕРАЛІСТСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ 
	Топалова С. О. ПСИХОЛОГІЧНІ, ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ МІФОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 
	Маркозова О. О. ЕЛІТИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
	Соціологія
	Зверко Т. В. КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА 
	Прохоренко Т. Г. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
	Москальов М. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (ЗА ОЦІНКАМИ ЕКСПЕРТІВ ТА ЯКІСНИХ ЗМІ) 
	Матеріали «круглого столу»
	ПРАВОВА КУЛЬТУРА І СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРАКТИКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «КРУГЛОГО СТОЛУ») 
	Данильян О. Г. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
	Требін М. П. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
	Денисенко І. Д. ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ 
	Герасіна Л. М., Панов М. І. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ 
	Колісник В. П. КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ  УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ГОЛОВНІ  КАТАЛІЗАТОРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ 
	Мануйлов Є. М. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПРАВА 
	Максимов С. І. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ У РЕФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
	Погрібна В. Л. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ТА ЕТИКА ПРАВООХОРОНЦІВ ЯК ВАРІАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ФЕНОМЕНУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
	Осипова Н. П. СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПРАВОВОЇ ПРАКТИКИ У ЗМІСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
	Поліщук І. О. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ВІД РУДИМЕНТІВ МИНУЛОГО ДО НОВОЇ ЯКОСТІ У МАЙБУТНЬОМУ 
	Клімова Г. П. РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОПОРЯДКУ В СУСПІЛЬСТВІ 
	Шефель С. В., Якимова С. І. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ – КАТЕГОРІАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЕКОПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
	Сахань О. М. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРАКТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
	Воднік В. Д. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯН ЯК УМОВА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
	Куц Г. М. МЕДІАТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: СИНТЕЗ ЛАТИНСЬКИХ ТА ВІЗАНТІЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ 
	Волянська О. В. КОМПОНЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ БАЗОВИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
	Седая Ю. С. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВРАЧА 
	Підкуркова І. В. РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКОНОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
	Роя О. О. ПАРАДИГМА ПРАВОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА У ФУНКЦІОНУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 
	Биля-Сабадаш І. О. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПРАВОТВОРЧОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
	Коробка В. М. ПРАВОВИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ СВІТОГЛЯДИ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ТИПИ СВІТОГЛЯДІВ 
	Зіняк Л. В. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 
	Кузь О. М. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 
	Зимогляд В. Я. ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ В ПРОЦЕСАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
	Золотарьова Ю. І. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ 
	Занфірова Т. А., Огаренко Т. О. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУСПІЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
	Тарасов О. В. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
	Литвинов О. М. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНА ФІКЦІЯ. ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕРНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ВТОРИННИХ КУЛЬТУРАХ 
	Маркозова О. О. ОСНОВНІ РИСИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ 
	Веніславський Ф. В. КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІННОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
	Москвич Л. М. ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
	Захарова В. О. ЕКОПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯН 
	Євсєєв О. П. КУЛЬТУРА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА
	НАШІ АВТОРИ
	ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
	ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

