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Степаненко Р. С. Правовий нігілізм та правовий ідеалізм: теоретико-
правовий аналіз.

Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук.
Кременчук, 2019.

Магістерська робота присвячена комплексному науковому дослідженню
таких елементів правової культури як: правовий нігілізм та правовий ідеалізм.
Викладено основні підходи до розуміння феноменів правового ідеалізму та
правового ідеалізму як соціальних явищ, вивчено зміст і обсяг цих концепцій.
Окрім підходів, уже наявних у літературі до розуміння цих детермінант, у
нинішній ситуації були визначені: роль правової культури у формуванні цих
соціальних явищ, поняття та сутність правого нігілізму, їх джерела та причини
їх виникнення. Висвітлено діалектичний зв’язок між динамікою розвитку
українського суспільства, його правовою культурою та суспільними
відносинами, що виникають всередині нього, та необхідністю принципового
оновлення та вдосконалення підходу до правового виховання суспільства та
оновлення норм законотворення.
Визначену об’єктивну необхідність було покладено теоретичну основу 
наукового пошуку причин, форм вираження, а в деяких випадках і шляхів 
подолання, правового нігілізму та ідеалізму. Завдяки аналізу причин 
виникнення правового нігілізму та правового ідеалізму встановлені

шляхи подолання цих негативних для українського суспільства явищ.

Ключові слова: правова культура, правовий нігілізм, праовий ідеалізм,
теорія дерєави та права, Конституція.



Stepanenko R. S. Legal nihilism and legal idealism: theoretical and legal
analysis.

Master’s thesis dedicated to complex scientific research of such legal culture
elements as legal nihilism and legal idealism. Outlined primary approaches to
understanding legal nihilism and legal idealism phenomena as social occurrences;
studied content and scope of these concepts. In addition to the approaches already
available in the literature to understanding these concepts, in this thesis have been
defined the following: role of legal culture in the shaping of these social events,
concepts and essence of legal nihilism, sources and causes of their formation.
Highlighted in this thesis are dialectical connection between the dynamics of the
development of Ukrainian society, its legal culture and social relations that arise
within it, and the need to fundamentally update and improve the approach to legal
education of society and update the norms of Ukrainian legislation and the process of
law making. The necessity of the defined objective has been included in the
theoretical basis of scientific search of causes, methods of presentation and, in some
cases, ways of overcoming legal nihilism and idealism. Through the analysis of the
causes of legal nihilism and legal idealism, ways to overcome these negative
phenomena for Ukrainian society has been established.

Key words: legal culture, legal nihilism, legal idealism, theory of state and
law, Constitution


