
91 

правової демагогії. Тільки глобальна, кропітка просвітницька робота, під-
вищення загальнокультурного рівня та рівня правової культури … вироб-
лення стійких стереотипів правомірної поведінки – це далеко не повний пе-
релік кроків щодо удосконалення інформаційного правового середовища та 
необхідної санації інформаційного правового простору [3, с. 9]. 

Отже, захист правових і демократичних цінностей засобами масової інфо-
рмації є одним із пріоритетних завдань працівників мас-медіа, у яких має бу-
ти високий рівень правової культури. На ЗМІ покладається завдання здійс-
нення діалогу та співпраці громадян, суспільства і держави, мас-медіа є ін-
струментом обговорення питань суспільного значення і найважливішим ре-
сурсом підтримки громадських ініціатив, що здатні об’єднувати, консоліду-
вати суспільство, стимулювати громадянську і правову активність населення. 
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РОЛЬ ТА ЦІННІСТЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА І ЗАКОНУ  
В РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

Верховенство права і закону є основоположним принципом побудови пра-
вової держави. Саме закон відіграє визначальну роль в правовій системі дер-
жави, в діяльності всіх суб’єктів права та насамперед державних органів і по-
садових осіб. Цей правовий принцип означає, що закон має вишу юридичну 
силу стосовно всіх інших нормативно-правових актів. Ця специфічна власти-
вість закону стосовно держави України виявляється у ряді характеристик. По-
перше, закони видаються єдиним органом законодавчої влади – Верховною 
Радою України. По-друге, закон не може бути змінений чи скасований будь-
яким іншим державним органом, окрім Верховної Ради України. По-третє, усі 
інші нормативно-правові акти, а також ненормативні юридичні акти мають ві-
дповідати законові як першоджерелу і не можуть йому суперечити. 
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Верховенство права і закону є істотною передумовою керованості суспі-
льних справ, гарантією режиму законності як однієї з основних ознак право-
вої держави З цим принципом також пов’язані загальні підходи до реалізації 
прав громадян та критеріїв їх реального забезпечення [1, с. 5]. В основі 
будь-якої правової держави лежить ряд найбільш загальних ідей і принци-
пів, незалежно від специфіки тієї чи іншої країни. До них можна віднести 
перш за все: економічна свобода, безумовне визнання і захист природних 
прав і свобод людини та громадянина, легітимність і демократичний харак-
тер влади, рівність усіх перед законом і правосуддям, надійна юридична за-
хищеність особистості, політичний і ідеологічний плюралізм, наявність ле-
гальної опозиції, свобода слова і друку, незалежність засобів масової інфор-
мації, партнерство і національна злагода, ефективна соціальна політика, що 
забезпечує гідний рівень життя людей. Верховенство права і закону проек-
тується через визнання природних прав людини, свободи особи, реалізації 
ідей правової держави, наявності політичного плюралізму та широке поши-
рення правової культури в суспільстві. 

У сучасному світі принцип верховенства права та закону є пріоритетом 
розвитку не лише західної цивілізації, свої наміри у його ствердженні де-
кларують Росія, Китай і ціла низка інших держав, які розвиваються у де-
мократичному напрямку. Адже це – об’єктивний процес, зумовлений 
пріоритетом міжнародного права, система якого побудована на фундаме-
нтальних принципах верховенства права, демократії та гарантіях забезпе-
чення прав людини. 

Уперше верховенство права, як принцип справедливості, виник в ан-
тичній Греції та Римі. Для афінян він був синонімом демократії. Рівність 
всіх громадян перед законом вважалася найвищим досягненням полісної 
демократичної системи, оскільки однакові правові стандарти мають за-
стосовуватися на основі принципу справедливості. Через період серед-
ньовіччя і забуття принцип верховенства права отримав свій подальший 
розвиток в епоху Відродження. «Дотримання законів, які людина сама со-
бі встановлює, є найвищою свободою. Народ, що їх встановлює, має бути 
єдиним їх джерелом», – продовжив славні традиції в епоху лібералізму 
Жан Жак Руссо [2, c.1176]. 

Сьогодні принцип верховенства права із локального трансформовано 
принципу перейшов в універсальний, що реалізується завдяки відповідним 
механізмам та юридичним інструментам на міжнародному, регіональному 
та національному рівнях. Однак, його уніфікація також надає можливість 
для внесення правових новацій, адаптованих до відповідних сучасних 
умов [3, с.48]. Найбільш ефективно реалізується принцип верховенства пра-
ва та закону, закріплений у документах Ради Європи та Європейського Со-
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юзу, саме як принцип справедливості. Таким чином, він став основополож-
ним фактором для розвитку ринкової економіки, соціальної держави та де-
мократичного, правового, громадянського суспільства. 

Україна є членом світового співтовариства, членом Ради Європи, тому, 
виходячи із своїх міжнародно-правових зобов’язань, формує національну 
правову систему з огляду на принцип верховенства права, який визнається 
ст. 8 Конституції. Відтак, він є наріжним, визначальним як у законотворчій, 
так і у правозастосовчій практиці, пріоритетним у внутрішньодержавному 
праві і в усіх сферах правовідносин. Також принцип верховенства права ви-
значає співвідношення взаємодії права, держави, державних органів і інсти-
тутів, усіх осіб. Ідеологія держави, спираючись на цей принцип, будується 
на загальнолюдських цінностях, народовладді, загальній повазі до основних 
прав і свобод людини, без будь-якої дискримінації 

Статус соціальної, правової держави детермінує високий рівень соціа-
льної захищеності всіх громадяни без будь-якої дискримінації. Рівень ро-
звиненості суспільства, його гуманності, ставлення до загальнолюдських 
цінностей визначається його відношенням до найменш захищених членів 
суспільства. Правова та соціальна захищеність і гарантії також позначені 
принципом справедливості, особливо в умовах ринкової економіки. Осо-
бливе значення у ствердженні і реалізації принципу верховенства права 
має співвідношення права та політики, їх чітке розмежування є основою 
правової держави [4, c.7]. 

Виходячи із вище наведеного, можна стверджувати про те, що високий 
статус економічного та соціального розвитку суспільства неможливий без 
практичної реалізації принципу верховенства права та закону як універсаль-
ного регулятора всіх правовідносин. Таким чином, принцип верховенства 
права, як принцип справедливості, є невід’ємною складовою прогресивного 
розвитку правової держави, прояву демократії в суспільстві та реального за-
безпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина. 
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ПРАВОВА ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА СОЦІАЛЬНОГО 
СПРЯМУВАННЯ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СУЧАСНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

Перш ніж вести мову про розбудову правової демократичної держави 
соціального спрямування та про становлення громадянського суспільства в 
Україні, варто усвідомити суть цих понять та зіставити їх із сучасними сус-
пільними та державотворчими тенденціями, що спостерігаються в Україні 
та інших державах світу. 

Термін «правова держава» набув поширення після виходу у світ праць 
німецького державознавця Р. Моля в 30-х рр. ХІХ ст. [1, с. 63]. 

Політико-юридичне обґрунтування теорії правової держави дали німе-
цькі філософи Іммануїл Кант (1724–1804 рр.) та Георг-Вільгельм Фрідріх 
Гегель (1770–1831 рр.) [1, с. 65–67]. 

Основні ж принципи правової держави було сформульовано ще за ча-
сів античності, а принцип демократії (у тому числі й військової) реалізо-
вувався на практиці в багатьох племен і народів ще за родово-племінного 
ладу. 

Отже, що ж таке правова держава, демократичне суспільство і яка їхня 
практична роль у житті конкретно взятої держави? 

Незважаючи на багатовікову історію розробки теорії правової держави та 
демократичного суспільства, єдиного визначення поняття “правова держа-
ва” не існує ні в сучасній юриспруденції, ні в політології. Знаковим є також і 
те, що вже протягом усіх років незалежності України на всіх державних рів-
нях говорять про побудову в Україні правової держави і формування грома-
дянського суспільства, але ніхто з представників вищої державної влади не 
пояснив, який саме зміст він вкладає в ці поняття. 

Наведемо кілька найпростіших та найзрозуміліших сучасних визначень 
правової держави: 

«Правова держава – це демократична соціальна держава, підконтрольна 
суспільству, всі дії владних структур якої підпорядковані чинному законо-
давству» (В. Д. Лагутін) [2, с. 243]. 


