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У сучасному українському 
суспільстві гостро відчувається 
потреба в розробці довгостроко-
вої програми розбудови правової 
державності, феномен якої поки 
існує як імператив, задекларова-
ний Основним Законом держави 
– Конституцією 1996 р. Це, безу-
мовно, стратегічна мета розвит-
ку нашого соціуму, тому що саме 
від реальної якості змісту право-
вої сфери життя залежить якіс-
ний зміст усіх інших його сегмен-
тів. Особливо це стосується про-
блеми формування системи пра-
вового виховання. Власне, тільки 
ця система, оновлена в контек-
сті зазначеного імперативу, дає 
мож ливість зрозуміти наш 
справжній соціальний статус і 
відчути відповідну духовну іден-
тичність.

Виходячи із цього дослідни-
кові даної проблеми належить 
збагнути, що саме є точкою від-
ліку руху до цієї мети і якими ма-
ють бути координати шляху до 
неї. Ідеться про фундаментальні 
підвалини того, що ми можемо 

вважати змістовним наповнен-
ням правової сфери. Таким на-
повненням нашого соціуму (як і 
всього іншого) є правова культу-
ра, яка зумовлена й обумовлює 
певним типом парадигмальності 
правовиховний процес.

Як справедливо зауважують 
автори тезаурусу морфології 
культури, що вийшов у світ 
2007 р. за редакцією В.О. Лозо-
вого, «культурний вимір права 
відбиває рівень розвитку сус-
пільної правосвідомості, законо-
давства, юридичної практики і 
правової науки, охоплює сукуп-
ність усіх правових цінностей, 
створених людьми в правовій 
сфері». Погоджуючись із цим 
визначенням, підкреслимо, що 
правова культура є явищем ба-
гатовимірним, кожен сегмент 
якого є відносно самостійним і 
взаємоінтегрованим, обумовле-
ним певним порядком свого зміс-
товно-сутнісного зв’язку з інши-
ми. У цьому сенсі місце кожного 
з них в цій ієрархії можна визна-
чити, застосувавши низку класи-
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З нашого погляду, ключовим 

системоутворюючим елементом 
для всієї сфери правової реаль-
ності, яку ми змістовно ототож-
нюємо з правовою культурою як 
соціокультурною цілісністю, що 
поєднує її ідеальну й матеріаль-
ну площини, варто вважати сис-
тему правових знань методоло-
гічно-світоглядного порядку, тоб-
то фактично систему філософсь-
ко-правових концептів. Саме їх 
парадигмальне значення впли-
ває на ідеологічні, політичні, со-
ціальні, економічні та інші харак-
теристики будь-якого суспільс-
тва. Цей складник правової куль-
тури, просякаючи всі інші сфери 
буття людей, їх соціуму, дозво-
ляє реально ідентифікувати їх 
статус, ідейну сутність і спрямо-
ваність діяльності, а головне, 
найважливіше – зрозуміти мету 
й смисл останньої.

Щодо цього є сенс зробити 
наголос на проблему діалектич-
ної зумовленості таких ідеаль-
них феноменів правової культу-
ри, якими є правове знання і пра-
восвідомість як цільові складни-
ки правововиховної роботи. Бу-
дучи фундаментальною природ-
ною здатністю людини віддзер-
калювати в образах і поняттях 
оточуючий її світ і вдаватися до 
самопізнання й самовдоскона-
лення, свідомість індивіда як со-
ціальної істоти виступає єдиним 
джерелом продукування нею 

явища права у формі ідеї права 
й самоідентифікації себе як істо-
ти правової.

Велич особистості, її при-
родна зверхність полягають у 
тому, що постійно еволюціоную-
чи, вона розвинула свою право-
свідомість до рівня адекватного 
розуміння можливості реалізації 
своїх прав стосовно власної від-
повідальності як суб’єкта права 
за утвердження, збереження і 
підтримання соціального життя 
у злагоді з іншими соціальними 
агентами як суб’єктами права й 
гармонізації його з алгоритмами 
розвитку природного середови-
ща свого існування. Це означає, 
що нині свідомі люди, зокрема в 
Україні, вийшли у своєму розвит-
ку на критичну межу позбавлен-
ня себе від вад екофобної пра-
восвідомості, яка століттями 
ґрунтувалась на соціальній прак-
тиці втілення екокатастрофічної 
стратегії техногенної цивілізації, 
й утвердження себе як творців 
екогармонійного правового сус-
пільства.

Отже, підтримуючи думку 
авторів згадуваної праці про те, 
що високий рівень правової куль-
тури суспільства є атрибутом 
правової держави як організова-
ної влади, заснованої на принци-
пах верховенства права й закон-
ності, поваги до прав та свобод 
людини і громадянина, вважаємо 
за доцільне уточнити її парадиг-
мально важливий контекст. Як 
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вбачається, він полягає в ро-
зумінні того, що будівничим пра-
вової державності в Україні вкрай 
необхідно озброїтися саме таким 
парадигмально новим рівнем 
правової культури, який і буде ха-
рактеризувати її вже не як якийсь 
безвідносний у часі і просторі фе-
номен, а, власне, як феномен 
культури екоправової, тобто еко-
фільної за своєю суттю.

Це означає, що справжньою 
метою сучасного українського 
соціуму є розбудова не якоїсь 
безвідносної правової держав-
ності, а такої, у якій кожен грома-
дянин як суб’єкт права у своїх 
діях свідомо виходить із переко-
нання необхідності здійснення 
комплексу заходів з екосоціаль-
ної гармонізації нашого суспіль-
ства. Серед останніх провідне 
місце в новій системі правової 
культури майбутньої України по-
винна знайти й екофільна пра-
вотворчість, що ґрунтується на 
міцному фундаменті розвиненої 
доктрини екологічного права, яка 
програмуватиме відповідні зміни 

у змісті норм усіх галузевих 
складників чинного законодав-
ства, починаючи з Основного За-
кону країни – її Конституції.

Здійснення таких кроків 
щодо утвердження нової право-
вої культури в нашому суспільс-
тві, у свою чергу, стане умовою 
для матеріалізації політичної 
стратегії розбудови України як 
екоправової держави. А це без-
посередньо пов’язано з докорін-
ної парадигмальною переорієн-
тацією правосвідомості нашої 
політичної еліти й економічного 
менеджменту.

Нові правові знання й пере-
конання управлінського прошар-
ку нашого суспільства мають 
стати ціннісним орієнтиром для 
їх набуття й закріплення у виг-
ляді екоправових почуттів, зви-
чок і навичок у представників різ-
них верств населення. Це особ-
ливо важливо з точки зору фор-
мування нової генерації грома-
дян нашої держави як свідомих 
творців свого щасливого майбут-
нього.

Надійшла до редакції 30.03.2009 р.




