
 
X Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція  
"ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 

162 

УДК 316 

Гладій М. – ст. гр. СП-31 

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 

 

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА  

В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ  
 

Науковий керівник: ст. викладач Грузін В. Я. 
 

Hladiy M.  

Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University 

 

LEGAL NIHILISM AND LEGAL CULTURE  

IN MODERN UKRAINIAN SOCIETY  
 

Supervisor: Sr. lecturer Gruzin V. 
 

Ключові слова: правовий нігілізм, правова культура, правосвідомість, громадянське 

суспільство. 

Keywords: legal nihilism, legal culture, legal awareness, civil society. 
 

Створення в Україні громадянського суспільства пояснюється сучасними 

дослідниками з високим рівнем правосвідомості громадян, їх правової культури, 

законослухняності та професійної деформації. Багато що змінилося в житті суспільства 

та свідомості людей за роки незалежності України. Тим не менш, повної ліквідації тих 

деформацій правової свідомості населення, які склалися за роки радянської влади, не 

відбулось. Першочерговим завданням суспільства на сьогодні є подолання таких 

проявів та створення умов для підвищення рівня правової культури населення. 

Деформація правосвідомості проявляється у викривленні уявлень про цінність 

права. Існування такого поняття, як правовий нігілізм, та його вплив на правове життя 

суспільства вказує на потребу в дослідженні його сутності як одного з проявів 

«спотвореної правової свідомості». Правовий нігілізм — це різновид правової 

культури, який ґрунтується на свідомому негативному ставленні певного суб'єкта до 

права та, відповідно, на запереченні, зокрема, позитивного значення впливу права на 

суспільні відносини. На тему правового нігілізму написано безліч статей і робіт, однак 

це явище до сьогодні залишається неподоланим у зв’язку з відсутністю реально діючих 

механізмів щодо роз’яснення серед населення основ правової культури. 

В Україні має постійно зростати мотивація активного формування правової 

свідомості та правової культури всіх суб’єктів суспільних відносин, оскільки без них 

неможливо втілити в життя поставлену мету – збудувати громадянське суспільство. 

Проблема правової свідомості та правової культури ще тривалий час буде актуальною, 

а необхідність її дослідження безпосередньо випливає з конституційного проголошення 

України правовою державою. Це обумовлює потребу в неухильному зростанні й 

досягненні високого рівня правової культури кожного громадянина України.  

Лише тоді рівень правової культури населення досягне найвищого рівня 

розвитку, лише тоді кожен громадянин держави відчує власну приналежність до 

правового життя країни, буде активним учасником правового процесу та матиме змогу 

самостійно аналізувати чинне законодавство, відзначаючи його здобутки та недоліки. 


