
- Розбудова не декларативної, а справжньої демократичної, правової, со-
ціальної держави, з ефективно та конструктивно діючим парламентом, профе-
сійним урядом, насправді, незалежними судовими органами - з чітким розподі-
лом функціонування гілок влади. Укріплення верховенства права й верховен-
ства закону. 

- Посилення ролі громадянського суспільства, його можливостей впливати 
па державні органи, посадових осіб та держави в цілому. 

-Зростання політичної свідомості та політичної культури суспільства й 
особистості, як необхідної складової у формуванні високоосвіченої, морально-
стійкої, з патріотичною громадянською позицією, політичної та інших еліт. 

-Забезпечення необхідних умов для вільного розвитку української (як 
титульної) нації, а також усіх народностей проживаючих в Україні, формування 
іі зростання національної свідомості та національної культури. 

- Подальше вдосконалення діяльності засобів масової інформації, зміцнен-
ня їх ролі врегулюванні політичних відносин, управлінні суспільством на за-
садах реальних свобод. 

- Можливості своєчасного самооновлення політичної системи України. 
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ПРАВОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНИ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

Останнім часом все частіше задумуємось над проблемою власної націо-
нальної ідентичності. Для сучасного українця це питання є надзвичайно важ-
ливим і потребує ґрунтовного аналізу та усвідомлення. Особливо ця тема акту-
алізується у контексті глобалізації, яка прагне переламати національну ідентич-
ність, розчинити її в процесах економізації, демократизації, інформатизації, 
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культурної стандартизації. Важливим у цьому аспекті є визначення правової 
ідентичності, що має вагу, з точки зору з'ясування стратегічних цілей і завдань 
держави на найближчу перспективу, а також формування національної правової 
системи та правової культури. Україна, як і багато інших держав, перебуває 
сьогодні на роздоріжжі: чи визнавати в повній мірі цінності західноєвропейсь-
кого лібералізму в якості універсальної політико-правової технології і вибудо-
вувати свою правову систему, залишаючи поза увагою свою більш ніж тисячо-
літню культуру, чи на грунті узагальнення свого історичного та культурного 
розвитку, прийняти виклик сучасності, у вигляді глобалізації, і запропонувати 
світові самобутню модель. Хоча це виглядає сьогодні швидше фантастично, ніж 
реалістично, так як зараз немає держав, які могли б з успіхом розвиватися без 
єдиного правового простору, а процеси які в них проходять напряму пов'язані з 
глобальними процесами. Наша держава також не є винятком з цього правила 
тому, що різнобічні процеси глобалізації забезпечують, як оновлення правових 
уявлень про впорядкування політичних, соціально-культурних та інших відно-
син, так і сприяють взаємодії та зближенню національних правових систем За-
хідної Європи та України. 

Слід зазначити, що в правовому контексті глобалізація представлена євро-
пейською та північноамериканською традицією і для більшості держав найбільш 
прийнятною є гармонізація законодавства, як процесу цілеспрямованого збли-
ження та узгодження нормативно-правових приписів, з метою досягнення несу-
перечливості законодавства, усунення юридичних колізій, дотримання міжна-
родних, європейських та національних прав, стандартів. У сучасних умовах 
глобалізація є важливим способом правової інтеграції, одним з юридичних 
механізмів досягнення спільної мети різних міждержавних об'єднань та інтег-
рації світового співтовариства у цілому. А ось сліпе запозичення норм, в 
кінцевому результаті, приводить до нівелювання особливостей менталітету і, як 
наслідок, відсутності поваги до закону, проблем з його сприйняттям та вико-
нанням. Окрім цього особливістю України є відсутність визначеного напрямку 
входження в глобальний простір. Тому першочерговим, і надалі для нас, зали-
шається питання зовнішньополітичної ідентичності, а також завершення фор-
мування єдиної для всієї України громадянської ідентичності. 

В історичному вимірі правова ідентичність українців завжди перебувала 
під загрозою зовнішнього втручання. Перебування українських земель під 
владою іноземних держав накладало свій відбиток на формування правової 
системи та правової культури. Століттями українцям нав'язували чужі закони 
та правила поведінки. Разом з тим, історія вітчизняного права налічує чимало 
пам'яток створених українцями, в основу яких покладені звичаєві норми. Серед 
них можна виділити такі як «Руська правда», Литовські статути, Конституція 
Пилипа Орлика, «Права за якими судиться малоросійський народ» та ін. Поза 
всяким сумнівом, їх значення для визначення української правової ідентичності 
неоцінене. Вони акумулюють в собі кращі здобутки тогочасного права. Право-
вий досвід, що сформувався в той час слугує необхідним компонентом для фор-
мування етноправового стереотипу поведінки, який в свою чергу визнає непов-
торність та унікальність українського народу, його сучасну правову ідентич-
ність. 
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На правову ідентичність найбільше впливає реальний правопорядок, що 
існує в народному житті, тобто звичаєві норми поведінки, завдяки яким форму-
ються етноправний тип поведінки, який визначає суть правової системи і визна-
чає її подальший розвиток [1, с. 71]. 

Витоки правової ідентичності українського народу слід шукати вже в 
«Руській правді». Ця правова пам'ятка є свідченням наявності особливих ознак 
руського права, таких як демократичність, розумність, справедливість, чуй-
ність, соціальна і тендерна рівність. А ось дія на українських землях таких 
візантійських джерел, як Кормча книга, Номоканон, Прохірон підтверджуєте, 
іцо і тоді українське право піддавалося серйозним зовнішнім впливам. У ли-
товсько-польську добу зберігається дух правової традиції Київської Русі. Ли-
товські статути стали результатом використання творчої переробки місцевого 
звичаєвого права, литовського, німецького, польського права, певну роль віді-
грали і принципи та ідеї римського права. При цьому продовжується зберіга-
тись українська правова ідентичність. У наступні періоди розвитку українсь-
кого права, можна з впевненістю констатувати факт значимості правового 
звичаю, як соціального регулятора суспільних відносин. Так відомий дослідник 
звичаєвого права П.Чубинський вважав, що в українців повага до закону наба-
гато більша, коли цей закон виходить з народного звичаю[2, с. 4]. 

Таким чином, ідентичність українського права в історичному аспекті мож-
на звести до системи особливих самобутніх ознак, які проявляються на мен-
тальному рівні у вигляді звичаєво-правових норм, системи цінностей, що 
направленні на забезпечення незалежності. 
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ДЕРЖАВА І УНІВЕРСИТЕТ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Швидка трансформація сучасного світу, зміна ролі знань і формування 
знаннєвого суспільства, системний вплив глобапізаційних явищ ставить 
проблему взаємозалежності університету і держави на рівень найбільш гострих 
питань порядку денного. Адже формування національної освітньої політики, 
моделі фінансування ВНЗ у майбутньому, знаходження додаткових ресурсів 
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