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Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що на сучасному етапі одним з явищ 

загальносвітового характеру є процеси глобалізації, які проникають у всі сфери суспільного життя, тією чи 

іншою мірою змінюючи їх. Під впливом глобалізації, правової глобалістики, частини інтегральної, 

міждисциплінарної галузі наукових знань, перебуває і правова культура. В умовах становлення і розвитку 

України як незалежної, демократичної, правової держави особливого значення набуває трансформація 

правосвідомості населення, підвищення рівня праворозуміння. Досягти цього можна, зокрема, шляхом 

вдосконалення теоретико-правової науки, яка суттєво збагачується в умовах глобалізації, реагуючи на зміни, 

що відбуваються в суспільстві. Актуальність дослідження впливу глобалізації на різні сфери суспільного 

життя, зокрема правову культуру,  посилюється і широким вживанням цього поняття, і численністю 

конференцій, що присвячуються пов’язаним з глобалізацією питанням, і значною кількістю наукових праць, 

в яких розглядаються певні аспекти зазначеного явища. 

Проте сьогодні чимало питань, пов’язаних із глобалізацією правової сфери, незважаючи на 

зростаючий інтерес до цієї проблеми, є ще недостатньо розробленими, підходи до вирішення багатьох 

проблем – суперечливими, неоднозначними [1,с.61]. 

Тому ця проблема привернула нашу увагу, як тенденція зростання взаємозв’язків і взаємозалежності 

країн у світі. 

Теоретичним підґрунтям даного дослідження стали праці таких вчених, як: С. С. Алексєєв, О. В. 

Зайчук, М. І. Козюбра, О. В. Петришин, Н. М. Оніщенко, О. Ф. Скакун та ін. 

Для вітчизняної юридичної науки аналіз загальнотеоретичних аспектів розвитку права в умовах 

глобалізації загострюється у зв`язку з необхідністю адаптації українського права і законодавства до 

Європейського Союзу та СОТ, виконання нашою державою зобов’язань перед Радою Європи та іншими 

процесами, пов’язаними з інтеграцією України до міжнародних та наддержавних політичних утворень [1, 

с.64-65]. 

Проаналізована нами наукова література засвідчує, що окремі аспекти проблем розвитку права в 

умовах євроінтеграції і глобалізації стали предметом дослідження вітчизняних науковців, насамперед в 

межах порівняльного правознавства, окремих галузей права.  

Загальновизнано, що глобалізація як універсальне за своєю природою явище охоплює собою не 

тільки світову економіку, фінанси, засоби масової інформації, де вона проявляється найбільшою мірою, але 

й інші сфери й аспекти державного й громадського життя, включаючи право. У юридичній науковій 

літературі вірно із цього приводу відзначалося, що глобалізація суттєво впливає на трансформацію, зміни й 

модернізацію державно-правових інститутів, норм і відносин на всесвітньому, макрорегіональному і 

внутрішньодержавному рівнях, стимулює, прискорює й оновлює процеси універсалізації в сфері права 

[2,с.37-38]. 

Ми визначили, що при цьому процес впливу глобалізації на правову культуру в найбільш широкому, 

загальнотеоретичному й методологічному плані відрізняється такими особливостями й рисами, як :  

а) різнобічність і системність його впливу на правову культуру, що обумовлено природою 

глобалізації «як системної інтеграції ідей, принципів, зв‘язків і відносин» [3,с.29];  

б) фундаментальний і разом із тим (у потенційному плані) досить радикальний характер впливу 

глобалізації на правову культуру й на процес розвитку його теорії. У зв’язку із цим далеко не випадково 

західні дослідники даної матерії звертають увагу на потенційну можливість і навіть неминучість настання 

«фундаментальних змін» як у самому праві, так і «у його сучасній теорії», вказують на необхідність 

застосування «плюралістичного підходу» до процесу пізнання сучасного права й правової культури [3,с.31];  

в) форми впливу глобалізації на правову культуру і теорію, результатом яких є інтернаціоналізація 

культури, що виступає у вигляді його рецепції, гармонізації й уніфікації. 

Таким чином, необхідно звернути увагу на те, що глобалізація як «об’єктивний, невблаганно діючий 

процес» [4,с.3] з неминучістю привносить у соціальну сутність і зміст національної правової культури, а 

поряд із класовим і загальнолюдським інтересом також іноземний інтерес. Можна сказати, що розвиток 

України сьогодні підпорядкований загальним закономірностям розвитку сучасної світової системи, 

головною серед яких є тенденція глобалізації. Саме тому в умовах надзвичайного зростання зовнішніх 

впливів на економічне, соціальне, культурне і політичне життя українського суспільства, проблема впливу 

на розвиток глобальних процесів стає центральним питанням виживання. За словами О.Г. Білоруса, вплив 

нової реальності, що виникає під тиском глобалізації, має потужний, навіть шокуючий політичний ефект, 

оскільки вимагає визначити ставлення до динаміки і засад глобалізації та виробити стратегію поведінки 

відповідно до її парадоксів і викликів [ 5, с. 102 ]. 
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Отже, маємо надзвичайно складну ситуацію, коли разом з інтенсивними процесами світової 

інтеграції, формуванням глобальних економічних, політичних, екологічних і культурних асоціацій, 

відбувається не менш активний процес фрагментизації світу, зростання національної самосвідомості, 

посилення культурної диференціації світу, відродження етнічно-національних цінностей України. 
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РОЗБУДОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 Однією з головних тенденцій процесу розвитку державності у сучасному світі є поступове 

сприйняття людством напрацьованих прогресивною політико правовою думкою надбань і особливо таких 

загальнолюдських цінностей як демократія, право, права і свободи людини, гуманний і справедливий 

правопорядок. З часів проголошення Декларації про державний суверенітет ця тенденція почала знаходити 

свій вплив і в Україні. Ідея правової держави стала програмною вимогою всіх політичних партій і знайшла 

своє юридичне закріплення в Конституції України. В країні створені конституційно правові засади 

функціонування правової державності та її основні механізми: закладені основи парламентаризму, 

реалізовано принцип поділу влади, створено Конституційний Суд, Вищу раду юстиції, Рахункову палату 

України. 

 Ідея правової держави пов'язана з утвердженням суверенності народу, підпорядкування держави 

суспільству. 

 Правова держава - це система органів та інститутів, які гарантують і охороняють нормальне 

функціонування громадянського суспільства. Це держава, в якій панує закон, стосовно якого в однаковому 

відношенні перебувають влади всіх рівнів, партії, та громадські організації, посадові особи і окремі 

громадяни. 

 Отже, поняття "правової держави" означає : 

1) піднесення прав і свобод людини і громадянина до рівня прямого конституційного захисту; 

2) розмежування законодавчої і виконавчої влади і утвердження принципу конституційності в 

державі і праві; 

3) юридичне обмежене урядування; 

4) судовий конституційний контроль за діями державних структур. 

 ЦЕ ДЕРЖАВА, В ЯКІЙ ЮРИДИЧНИМИ ЗАСОБАМИ РЕАЛЬНО ЗАБЕЗПЕЧЕНО 

МАКСИМАЛЬНЕ ЗДІЙСНЕННЯ, ОХОРОНА І ЗАХИСТ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 В останні роки в Україні прийнято чимало законів, які регулюють суспільні відносини в різних 

сферах життя. У недавно прийнятій Конституції України критерієм закріплення основних прав та свобод 

громадян міжнародні стандарти, загальновизнані принципи й норми міжнародного права, зафіксовані, 

зокрема в Статуті ООН, Загальній декларації прав людини, Пакті про громадянські та політичні права, 

Паризькій хартії для нової Європи. 

 Розвиток конституційних положень щодо прав людини і громадянина здійснюється в законах 

України, зокрема, про власність, підприємництво, свободу совісті та релігійних організацій, про статус 

суддів, прокуратуру, адвокатуру та інших. 

 Верховенство закону, зміцнення його авторитету досягається шляхом поліпшення якості законів, 

удосконалення законодавчого процесу. 

Крім прав і свобод людини, в законах повинні бути визначені також права нації, національностей, 

народу. Прикладом виконання цієї вимоги можна назвати Закон України “ Про національні меншини в 

Україні ”, який прийнято з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток. 

 Також на законодавчому рівні знайшов своє відображення загально дозвільний принцип. У чинних 

законах значно розширено сфери діяльності громадянина, межі його свободи. Наприклад закон передбачає 


