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СТАБІЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ І ПРАВОВА 
КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН 

Історичний досвід майже із стовідсотковою достовірністю дово-
дить, що першою передумовою загибелі держави є занепад культури. 
І в цьому сенсі людина повинна бути культурною особистістю, яка 
здатна мислити, сприймати знання і уміти їх використовувати на 
благо суспільства. Безумовно, що в контексті загальної культури ва-
жливе значення має правова культура, оскільки тільки людина, яка 
вихована згідно із законами своєї держави і принципами їх виконан-
ня, буде дотримуватися законів. 

В західній теорії права поняття «правова культура» розгляда-
ється як культура прав людини, а саме як складова частина культури 
духовної, то являє собою систему знань, ціннісних поглядів та орієн-
тацій, які ґрунтуються на визнанні та повазі гідності людини, її прав і 
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свобод, можливості їх реалізації й захисту. По суті, правова культура – 
це загальний рівень знань і об’єктивне відношення суспільства до 
права. В об’єктивному значенні її слід розглядати як сукупність пра-
вових знань у вигляді норм, установок, які створюються в процесі 
життєдіяльності і які регулюють правила взаємовідносин особи, пе-
вної групи громадян, суспільства і держави і оформлених у вигляді 
законодавчих актів.  

Правова культура має свою структуру і її складовими елемента-
ми звичайно вважають рівень правосвідомості та правової активнос-
ті громадян. Знаходить свій прояв в розумінні громадянами та поса-
довими особами нормативних актів, використання прав та 
виконання законів. В ідеалі кожний суб’єкт повинен розуміти, що 
являє собою право як цінність в сфері суспільних відносин, знати 
право і розуміти його сенс, ті чи інші положення закону, вміти пра-
вові знання застосовувати для захисту своїх прав і свобод, законних 
інтересів тощо. 

Однією із цілей тих кардинальних реформ, що сьогодні відбува-
ються в Україні є формування громадянського суспільства, що безпо-
середньо пов’язано із значним підвищенням рівня правової культури 
як громадян, так і посадових осіб. І в цьому сенсі спостерігається до-
сить таки повільна зміна стереотипів та поведінки людей, які бачать 
значну невідповідність між декларомісткими нормами законів і ти-
ми змінами, які відбуваються в повсякденному житті.  

Слід визначити, що значна частина населення України не орієн-
тується в законодавстві, знання якого людям вкрай необхідно. Має 
місце правовий нігілізм, як невід’ємна складова культурно-правової 
кризи. В багатьох випадках люди без особливого ентузіазму сприй-
мають масштабні зміни та потрясіння, які в Україні відбуваються в 
останні часи. По суті можна стверджувати, що правовий нігілізм, як 
масове явище, властивий не лише серед звичайних громадян, але й 
серед посадових осіб державних органів влади, у її виконавчій та за-
конодавчих гілках. Можна навіть стверджувати про те, що він носить 
яскравий демонстративний, агресивний та неконтрольований хара-
ктер. Досить лише пригадати численні випадки відмов вчених поса-
дових осіб виконувати законні судові рішення. 

Все вищевказане безпосереднім чином впливає на стабільність 
існуючого в Україні конституційного ладу та його засад, як системи 
тих принципів і засад, які були встановлені українським народом і 
знайшли своє закріплення в чинній Конституції України. Тому потрі-
бно подвоїти зусилля по підвищенню культури громадян, в тому чи-
слі й правової. Чим вищим буде рівень правової культури суб’єктів 
права, особливо посадових осіб, зокрема державних органів влади та 
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місцевого самоврядування, тим ефективніше будуть реалізовуватися 
закони. В зв’язку із цим потрібно змінювати законодавство, набли-
жаючи його до кращих зразків демократичних правових держав. Не-
обхідно проводити і регулярну роботу з профілактики та боротьбою 
з правопорушеннями, здійснювати масове правове виховання, особ-
ливо серед молоді. Спираючи на право як частину правової культури 
і в цілому на культурні традиції, в Україні можливе подолання пра-
вового нігілізму.  

Важливо також пам’ятати, що реформування України відбуваєть-
ся в умовах глобалізації, яка несе певні загрози, втрати національної 
самобутності правової культури. Але явних загроз глобалізація саме 
для нашої держави навряд чи несе, особливо з огляду на ті негативні 
обставини, які мали місце за багато десятирічь, коли Україна не мала 
своєї державності, і які до свого часу мають місце. Глобалізація в 
зв’язку із цим може розглядатися саме як позитивне явище, якщо буде 
мати місце тісна взаємодія держав, а також обмін досвідом, який буде 
сприяти вдосконаленню та розвитку національних правових інститу-
тів. Необхідно здійснювати ефективні заходи, які б сприяли збережен-
ню і вдосконаленню правової культури, а саме дотримуватися тради-
цій та звичаїв, вдосконалювати національне законодавство з огляду 
на демократичне ефективне міжнародне законодавство тощо.  
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ЩОДО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  
В ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС УКРАЇНИ 

Проблема оптимізації надання адміністративних послуг в діяль-
ності сервісних центрів МВС України актуальна тому, що на сьогодні 
активно формується нова доктрина адміністративного права, згідно 
з якою пріоритетом в діяльності органів, наділених владними пов-
новаженнями, є права і свободи людини і громадянина. Реалізація 
цього конституційного положення потребує системного перегляду 
сутності публічно-правових відносин у сфері надання адміністрати-
вних послуг, а також з’ясування шляхів удосконалення діючої проце-
дури надання останніх сервісними центрами МВС України [1, с. 104]. 

Останнім часом приділялась увага вчених дослідженню діяль-
ності органів внутрішніх справ щодо надання адміністративних 
послуг населенню, і це у свою чергу вимагає переосмислення їх ролі 


