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Національна ідея як основа 
національного правотворення

Ментальність, національна свідо-
мість, національна ідея та національ-
ний дух – це ті філософсько-правові
феномени, які сприяють самоідентифі-
кації народу та виступають парадиг-
мальною основою державно-владних
процесів сучасності. Все національне
вміщено у феномені національної ідеї,
тому її дослідженню слід присвятити
окрему увагу.

Актуальність аналізу національ-
ної ідеї, на нашу думку, в тому, що вона
виступає в двох вимірах. По-перше, як
артефакт, будівельна основа, «фунда-
мент» усіх державотворчих, право-
творчих та правореалізаційних проце-
сів; по-друге, як певний орієнтир пра-
вотворчості, вказівник векторального
розвитку та недосяжний повною мі-
рою ідеал правового та вцілому су-
спільного буття. Ідеал цього буття
перманентно формується через засо-
би правотворення. Так, К. Манхай-
мом стверджує, що національна ідея
виступає як «...певна мета, яку спро-
ектовано в нескінченну даль і яка

впливає на нас звідти, просто регу-
люючи поцейбічне становлення» 
[див. 1, с. 278].

Проблематика концепції націо-
нальної ідеї є широкоспекторною, і
тому він є предметом дослідження ба-
гатьох наук. В юриспруденції питання
національної ідеї досліджувалися опо-
середковано і не були предметом
самостійних дисертаційних чи моно-
графічних досліджень. Політико-пра-
вові аспекти національної ідеї дослі-
джували: О. Копиленко, І. Кресіна,
М. Кубаєвський, О. Медведчук, О. Ми-
роненко, Ю. Оботов, П. Рабінович,
О. Скакун, І. Усенко та інші. Метою
цієї наукової статті є дослідження
впливу національної ідеї на правотвор-
чі процеси.

Філософія, досліджуючи ідею, ви-
значає її як єдність відображення дійс-
ності і цільового устремління. Тобто
це думка, що осягає явища, процеси
об’єктивної реальності і одночасно
формує мету, прогнозує подальший
хід пізнання та практичного перетво-
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рення світу. Визначний український
мислитель В. Старосольський визна-
чає ідею як соціологічне явище, що 
є усвідомленою, раціоналізованою
стихією. Як поштовх, каталізатор су-
спільного руху, вона є, по-перше, сти-
хійним бажанням, стремлінням в
означеному напрямі і лише, по-друге,
усвідомленим прагненням до означе-
ної думкою мети [2, c. ХХ–ХХІ].
Поряд із зазначеною особливістю
суспільних ідей дослідник вказує на не
менш важливу їх ознаку – вбирати в
себе не лише те, що є теоретично
обґрунтованим і самодостатнім, а й
те, що стоїть під їхнім знаком, однак
залишається неусвідомленим, неосяг-
неним, зумовленим об’єктивними об-
ставинами, адекватно теоретиками
неозначеним, не виведеним на рівень
гасла, програми тощо. «Саме тільки
«самоозначення» якого-небудь су-
спільного прояву – те, що говорять та
голосять його носії – не вичерпує
його істоти, бо поза сим лежить ще
область невідомого, неусвідомленого,
може навіть більше сущна та характе-
ристична для даного суспільного яви-
ща, як його «самоозначеннє» [2, c. ХХІ].

Національна ідея – це творець, за-
хисник, відновлювач і будівничий
державності народу, його духовної
свободи, вищий рівень самоусвідом-
лення, ознака інтелектуальної зріло-
сті, його здатності впливати на фор-
мування позитивного для себе полі-
тичного та міжнародного клімату 
[3, c. 4].

Національне націлене на окремо-
го індивіда як первинного суб’єкта та
носія національного духу та ідеї. Осо-
бистість постає найвищим рівнем со-
ціальної форми руху матерії. Ю. Обо-
ротов стверджує про «необхідність
змін у процесах правотворчості (нор-
мотворчості) і правозастосування, з
особливостей людської натури, мен-
талітету і т. п.» [5, c. 38]. Національна
ідентичність не є «природно зумовле-
ною» і цілком лежить у полі суб’єк-
тивного. Водночас проявляється здат-

ність національної ідентичності швид-
ко реагувати на зміну ситуації і, у
свою чергу, впливати на перебіг соціо-
культурних процесів. Водночас націо-
нальне є емоційно-чуттєвою кате-
горією; національне переживається,
причому це переживання може бути
досконале ірраціональним у дусі «ко-
лективного підсвідомого».Не випадково
говорять саме про відчуття патріотиз-
му або відчуття національної гідності.
Звичайно, національне «конструює-
ться» соціально, проте, образно ка-
жучи, це «конструкція відчуття», а не
раціонального відношення до своєї
вітчизни і народу. Таким чином, на
індивідуально-особовому рівні – це
особлива форма чуттєвої самоіденти-
фікації, що виражається у «прихиль-
ності» до певної групи, яка є відмін-
ною від інших подібних груп. Націо-
нальне в особистості виступає кон-
стантна категорія ідентичності. Водно-
час інтенсивність її переживання не є
незмінною: вона збільшується або
слабшає під впливом зовнішніх со-
ціальних умов. Слабшає,– коли значу-
щість національних дихотомій знижу-
ється в разі акцентуації ідеологічної,
професійною або іншій солідарності.
Зростає при загостренні міжетнічної
боротьби за владу, привілеї і престиж,
тобто в ситуації соціальних змін, коли
ідентичність на основі загального
«коріння» і загальнорозділяючої куль-
турної символіки стає єдиною кон-
стантою, протидіючій соціопатії і
фрустрації.

Характерною особливістю люди-
ни є потреба співвіднести себе з пев-
ною структурою соціальних цінно-
стей, з точки зору яких вона може оці-
нювати як свої, так і чужі дії. Тільки
таке співвідношення дає особистості
можливість адекватно орієнтуватися
в соціальному середовищі, підказує,
чого треба побоюватися, до чого праг-
нути, яких соціально-правових норм
слід дотримуватися тощо. Усі ці стан-
дарти, зразки або норми поведінки як
концентроване вираження соціально
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значущих потреб, інтересів, смаків,
схильностей і переваг інтеріоризують-
ся індивідом в ході засвоєння елемен-
тів культури. Саме у цьому процесі від-
бувається злиття системи ціннісно-
нормативних стандартів поведінки з
індивідуальною мотивацією людей.
Важливо підкреслити, що наявність
системи цінностей, що загально роз-
діляється, виявляється необхідною
передумовою стабільності та інтегра-
ції будь-якого суспільства. Конкрет-
ним механізмом забезпечення цієї
стабільності і є соціальний інститут,
за допомогою якого регулюються дії
людей в різних сферах життєдіяль-
ності. Національна самоідентифікація
може бути віднесена до числа соціаль-
них інститутів, хоча містить в собі
риси як соціального інституту, так і
соціальної спільноти.

Правотворення у правовій держа-
ві має базуватися на антропологічно-
му методологічному вимірі. Впрова-
дження антропологічного підходу в
правовому мисленні дає змогу здолати
домінування соціоцентричних, держа-
воцентричних установок, що перед-
бачають важливішу роль цілого (су-
спільства, держави), ніж її частини
(громадянина), здійснити «антрополо-
гічний поворот» до людини як пер-
винної правової реалії [6, c. 247].

Національна самобутність окре-
мого індивідуума виступає первинним
елементом національного творення.
Нація є наступним рівнем утверджен-
ня національного. Людина – істота
колективна, її ідентифікації з групою
чи соціумом мають об’єктивну осно-
ву. Лише після укорінення в індивідо-
ві, національна дихотомія може стати
загальною цінністю багатьох людей.
Об’єднуючись на основі національних
цінностей в певній спільності, общині,
особи створюють загальні цінності.

Як стверджує М. Кубаєвський, на-
ціональний фактор у міждержавних
відносинах відіграє важливу охорон-
ну, ідентифікуючу функцію, зміцнює 
і реально впроваджує право нації на

самовизначення. Забезпечувати страте-
гічні інтереси спроможна лише вольо-
ва, сильна, безкомпромісна нація. На-
ціональний фактор не заперечує пар-
тикуляризму у міждержавних відноси-
нах (дотримання міжнародних вимог,
договорів, конвенцій), оскільки полі-
тичний простір не є чимось національ-
но-індивідним. Екзекутивний фактор
у національному характері спрямова-
ний на реалізацію інтересів роду нації,
тому що в цьому світі важливо не про-
сто бути (існувати), а бути собою,
етносом-нацією [7, c. 164–165].

Народ повноцінно неспроможний
втілювати національне не володіючи
державністю, однак історією доведе-
но, що такий народ зберігає, не асимі-
лює власні національні прояви, однак
втілює їх не у сфері державно-право-
вих векторів, а у національних традиціях,
звичаях, інших культурних аспектах,
таким чином зберігаючи національну
змістовність та національний дух.
У недержавних народів такі політичні
чинники, як державність і народна
суверенність формувалися на основі
високого рівня розвитку національно-
культурного процесу. Народи, які
мали свою державу і за певних істо-
ричних умов її втратили, зберегли
спогад про державність у національ-
ній ідеї, у мріях, бажаннях, які надиха-
ють волю й рішучість її відродити.
Тобто, національна ідея виступає як
імпульс державно-правової активності
народу, провокує на пошуки шляхів
становлення та розвитку державності.

Національна ідея не потребує
обов’язкової державності, однак дер-
жавність не може існувати без націо-
нальної ідеї. Перманентною ознакою
держави є народ, який ідентифікує
себе з національною ідеєю створюю-
чи, видозмінюючи, закріплюючи її на
рівні метафізичного, звідси підтвер-
дження абсурдності існування дер-
жавного утворення без національної
культури та ідейності. Філософсько-
правова доктрина сформувала дві
ідейні лінії обґрунтування взаємин
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нації і держави.Етнічна концепція осно-
воположним обґрунтуванням існуван-
ня держави сприймає титульну націю,
яка творить власну державну та пра-
вову політику, ґрунтуючись на власне
усвідомлення світобуття. Прихильник
концепції М. Грушевський, як зазна-
чив М. Василенко, «на перший план
висовує соціяльну історію українсько-
го народу» [8, c. 158]. Тобто, розширю-
ючи цю ідею в контексті досліджен-
ня правотворення зорінтоване на ти-
тульну націю. Однак це не заперечує
можливості національних меншин в
межах держави отримати і реалізову-
вати право на саморозвиток та дер-
жавно-правову підтримку.

Ідейні втілювачі державницької
концепції в основі буттєвої життє-
діяльності соціуму ставлять державу,
як основний елемент наділений до-
статніми ознаками, потугами, механіз-
мами для створення і формування
національної політики. Ключовими
моментами, і в першому, і в другому
вимірі, є національне начало. Онтоло-
гічно національне існує як основа.
Наукові суперечки точаться щодо
того, хто є первинним виразником вка-
заного начала – нація чи держава.

Особливої гостроти й дискутивно-
сті набуває проблема національного в
контексті визначення місця і ролі
автохтонного етносу серед усіх інших,
що утворюють народ. З одного боку,
існує тенденція політичного і куль-
турного виокремлення автохтонного
етносу, який є основою формування
певної нації, з іншого – народ не
збігається з корінним етносом, тому
що об’єднує представників різних
етнічних груп, що призводить як до
деетнізації автохтонного населення,
так і до «місцевої» етнізації окремих
суб’єктів інших етносів. Не всяка дер-
жава складається з однієї нації (дер-
жави, де понад 90 відсотків населення,–
члени однієї національної спільноти,
становлять близько 28 відсотків за-
гальної кількості держав, а у 30 від-
сотках держав – найбільша націо-

нальність не перевищує 50 відсотків
населення) [9, c. 190]. У результаті істо-
рично постають такі специфічні утво-
рення зі спільністю етнічних рис, які
утворюють народ, в нашому випадку –
український народ.

Отже, народ – це така соціальна
спільність, яка належить до відповід-
ного етнонаціонального утворення з
певною структурою та організацією
життя, впорядкованого національною
культурою і скерованого державою.
Тому не дивно, що і в етносі, і в нації,
і в народі як соціальних утвореннях
завжди втілене індивідне начало, яке
наскрізно пронизує їх. Індивід – су-
б’єкт національної самосвідомості,
який самоідентифікує себе з нацією і
водночас укорінений в культуру свого
етносу, його історію, мову, традиції,
вірування тощо. Втрачаючи свою
національну самосвідомість, він може
загубити свою етнічну своєрідність, а
в разі втрати первинного етнічного
забарвлення – силоміць долучається
до нерозчленованого, однорідного
соціального утворення, стає великою
юрбою на кшталт «єдиний радян-
ський народ» [7, c. 85–86].

Народ як сукупність громадян
однієї держави – це третій рівень реа-
лізації національного. На сучасному
етапі процес розвитку української
нації здійснюється не стільки на
етнічних засадах, скільки у сфері дер-
жавотворення. Нація-держава органі-
зовує народ за допомогою різнома-
нітних, насамперед, економічних та
культурних чинників, надає стихійним
проявам його життєдіяльності чіткої
національної спрямованості й у такий
спосіб творить з поліетнічної маси
свідомих громадян. Тільки державно
зорганізована нація зреалізовує свою
спільну волю бути нацією.

У модусі «народ – нація – націо-
нальна ідея – держава» роль націо-
нального виступає вагомішим при
перехідних етапах державотворення,
будуючи нову державу, трансформуючи
її розвиток у протилежний бік від
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сталого попереднього, однак, на дум-
ку народу, ірраціонального, необхід-
но мати такий екс-зистенціал, який 
би скупчував націю, давав основу для
державотворчих процесів. Поділяємо
думку М. Кубаєвського, який вказує,
що переважна більшість авторів, які
досліджують українську національну
ідею, вказують на її важливе значен-
ня для життєдіяльності нації загалом,
і особливо у перехідні історичні
періоди – під час трансформації сус-
пільства від одного якісного стану до
іншого. У несталих умовах перехідно-
го суспільства зростає потреба його
консолідації, а відтак нагальною є
проблема осмислення конструктив-
ного потенціалу національного ідеа-
лу, «охорони» його духовності – істо-
рії, культури, норм і цінностей, віру-
вань і традицій. І це зрозуміло чому.
Адже у процесі деформації усталених
систем цінностей, правил поведінки
люди починають сприймати націо-
нальну ідею та національну ідентич-
ність, яку вона «продукує», як той
зв’язок з традицією, що вносить у
життя стабільність та впевненість [7,
c. 4]. Правотворчість перехідних дер-
жав або держав, що переживають
кризові процеси, отримує за допомо-
гою національної ідеї «рятівну палич-
ку». Феномен національного і фено-
мен держави взаємодоповнюють вка-
зані категорії та формують світобуття
власного модусу.

Становлення та розвиток держав-
ності та національного законодавства
не може здійснюватися насильни-
цьким, тоталітарним шляхом, оскіль-
ки такі засоби перманентно не припу-
стимі для демократичної держави та
апріорі не можуть відбуватися у роз-
виненому громадянському суспільстві.
Національна ідея згруповує, узагаль-
нює та нонконфронтує елементи по-
літичної системи, їх свідомі та підсві-
домі прояви, виступаючи як єдино
національний інтегратор. Поруч з
цим, в основі національної ідеї є істо-
ричне підґрунтя, звичаї, традиції,

морально-релігійне, естетичне начало
перевірене часом, тому виступає інди-
катором, «лакмусовим папірцем» іде-
ального начала у порівнянні з реалія-
ми сучасності.

Підкреслимо, що національна ідея –
це не тільки історичне, але й загаль-
нонаціональне філософсько-правове
явище. Тому у своєму виникненні,
функціонуванні і розвитку національ-
ні цінності характеризуються віта-
культурним змістовим наповненням.
Академік М. Попович підкреслює, що
«національна ідея – суспільний проект
загальнонаціонального масштабу, не-
від’ємною частиною якого є певне
уявлення про об’єктивне становище
нації, її цінності й проблеми, а також
про загальнонаціональні цілі та шля-
хи їх досягнення» [10, с. 6]. Застеріга-
ємо від хибної концентрації досліджу-
ваного явища тільки на єдиній корін-
ній нації. Вона не є продовженням
хибної, на нашу думку, сучасної теорії
національної держави, яка породжує
соціальні конфлікти. Впровадження
основних парадигм національної ідеї
не може призвести до конфліктної
атмосфери суспільства. Сучасні демо-
кратичні стандарти правового існуван-
ня вимагають, щоб особистість первин-
но виступала не як громадянин дер-
жави, а як похідний вимір – представ-
ник тієї чи іншої нації.

Держава створюється корінною
нацією, але на державно-правовому
вимірі етнічні цінності втрачають
безпосередньо безапеляційну преро-
гативу, віддаючи громадянській дихо-
томії смислоутворюючий вимір. Ця
ідея підтверджується ще й тим, що в
сучасному вимірі «будуєм не лише
державу, а й громадянське суспіль-
ство, яке живе автономно від держа-
ви» [11, с. 239].

Завдяки такій багатоманітності
компонентів змісту вона виконує
свою основну функцію – консолідую-
чо-інтегративну, тобто об’єднує в ці-
лісність різнорідні етнічні спільноти,
діяльність різновекторно спрямованих
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політичних партій, регіональні особ-
ливості та їхні економічні й духовні
потреби.

Українська ідея виступає як дер-
жавотворчий чинник і водночас дієво
національний. І зрозуміло чому, адже
відроджуватися покликана не лише
титульна нація, а й етнічні меншини.
Останні об’єднуються навколо пред-
ставників титульної нації як свого ядра
та утворюють таку структуру соціаль-
ної системи, всі елементи якої є рівно-
правними. Однак національна ідея за-
дає державотворчі рамки політично-
го устрою, стимулює динаміку розвит-
ку регіонів та здійснення ефективної
етнополітики щодо національних
меншин – їх культури, освіти, мовного
простору. Українська національна
ідея стоїть в основі подолання нашим
народом нав’язаних роками синдромів
меншовартості та «молодшого брата».
Створює основу для втілення енерге-
тики народу в реалізаційний націо-
нальний потенціал. Національна ідея
через культуру намагається визначати
оптимально-державницький устрій,
систему права, здійснювати етнополі-
тику щодо етнонаціональних меншин,
організуючи їх мовний режим, освіту,
збереження культурних цінностей,
релігійних вірувань, традицій і звичаїв.
Державницький компонент національ-
ної культури є тим еталоном, цінніс-
ним взірцем протягом століть, який
разом з іншими цінностями продов-
жує виконувати чи не найбільш інте-
груючу роль соціальних політичних та
етнонаціональних спільнот українсько-
го суспільства.

Усвідомлення правотворцями на-
ціональної ідеї, позитивних і негатив-
них рис української ментальності має
враховуватися при створенні право-
вих норм. Національна ідея нейтралі-
зує негативні риси національного
через механізми правового вихован-
ня, правової освіти, імплементацію
морально-релігійних мононорм, що
призводить до функціонування і зба-
гачення права в динамічно швидко-

плинному національному бутті. Це
зумовлено тим, що саме цей народ
згодом буде реалізовувати встановле-
ні правові норми, а якщо вони ра-
дикально диференціюються з націо-
нальними особливостями, то суб’єкт
реалізації правотворення потрапляє у
становище вибору. Зазначимо, що при
колізійності національних цінностей і
правових норм не можемо стверджу-
вати про позитивний для права ракурс
вибору індивідом. Так, розглядаючи
відмінність між етичними обіцянками
і юридичною формою, тобто догово-
ром Н. Н. Алексєєв доходить виснов-
ку про різні міри глибини в пережи-
ваннях цінностей. При значній глиби-
ні переживання цінностей мова йде
про етичну сферу. Якщо ж глибина
відносно поверхнева, то ми опиняємо-
ся у правовій сфері. Тут принциповий
висновок про те, що право є певним
рівнем сприйняття цінностей [12, с. 69].
У філософії права найбільш пошире-
ний поділ цінностей на цінності-цілі
або абсолютні та цінності-засоби. По-
єднання національної ідеї у системі
права держави, що реалізується через
механізми правотворення, виступа-
тимуть як ціннісна, абсолютна, най-
вища ціль.

Диференціація та різновекторність
досліджуваних феноменів у державо-
творенні і правотворенні призводить
до зменшення аксіологічного спри-
йняття самого права та похідних пра-
вових явищ на шкталт ефективності
системи права, правоповаги, стану
законності та правопорядку, правової
активності тощо. Більше того, якщо
говорити про розбіжності між фено-
менами у традиційно-общинних чи
релігійних правових родинах, то право
взагалі втрачає в цій «боротьбі» зна-
чення цінності. Правильно відмічено
С. П. Синхом: «Право не є універсаль-
не явище, воно є життєвий принцип,
що виник в західній цивілізації й існу-
вав як результат особливої історич-
ності цієї цивілізації; інші цивілізації,
зі свого боку, розвинули свої принципи
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морального життя, не оформлені як
право, та якщо й наявна певна рецеп-
ція деяких аспектів правової культури
в культурах, організованих не за пра-
вовим принципом (це відбувається,
насамперед, в економічній сфері) все
ж це не означає заміни правом фунда-
ментальних життєвих принципів цих
цивілізацій» [5, c. 65].

Державотворчі процеси та право-
творча діяльність будь-якої суверен-
ної держави у своєму онтологічному
вимірі містить національну ідею як
багатоаспектний чинник, який здат-
ний гармонізувати, об’єднувати, синте-
зувати уявлення, знання, дії і вчинки

індивідів, соціальних груп, етносів і
націй у їх системному розвитку дер-
жавності та права і повинен викори-
стовуватися для предметного вдоско-
налення зазначених елементів соціаль-
ного буття.

Національне формується на три-
рівневій основі – особистість, як пер-
манентний носій національного та як
основа правових реалій, нація та
народ. У сучасних умовах українська
національна ідея отримала реальні
можливості не тільки формуватися, а
й реалізовувати себе на практиці через
утілення у правотворчих та праворе-
алізаційних процесах.
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У статті розглянуто проблему правотворення у сучасному суспільстві через

призму національного. Вказуються концептуальні підходи до розуміння національ-
ної ідеї. Обґрунтовується позиція онтологічного виміру національних цінностей як
невід’ємного елементу правотворчого процесу.
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Гомзяк И. А. Национальная идея как основа национального правотворения
В статье рассмотрена проблема в современном обществе сквозь призму нацио-

нального. Указываются концептуальные подходы к пониманию национальной
идеи. Обосновывается позиция онтологического измерения национальных ценно-
стей как неотъемлемого элемента правотворческого процесса.
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Gomsyak I. A national idea as basis is national lowcreation
In the article the problem of lowcreation is considered in modern society through a

prism national. The conceptual going is specified near understanding of national idea.
Position of the ontological measuring of national values is grounded as an inalienable
element of lowcreation process.
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