

11

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова 
праця на правах рукопису

ПОЧЕПЦОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

УДК 340.132

ДИСЕРТАЦІЯ
ДІЄВІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело      
      _______________________Ю. В. Почепцов
     
Науковий керівник
БОБРОВНИК Світлана Василівна,
доктор юридичних наук, професор








Київ – 2020


АНОТАЦІЯ
Почепцов Ю. В. Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (08 – Право). – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2020.
Дисертаційна робота присвячена визначенню та характеристиці порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права, їх категоріального прояву, факторів і критеріїв виміру, стану та шляхів посилення в сучасних умовах правового регулювання в Україні. 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено зв’язок з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і завдання дослідження, виокремлено об’єкт і предмет дослідження, розкрито функціональні можливості методів дослідження, вказано на положення наукової новизни отриманих результатів, обґрунтовано практичне значення одержаних результатів дослідження, наведено відомості про апробацію матеріалів дисертації та публікації автора. Наголошено, що наукове дослідження дієвості та ефективності права, особливо крізь призму їх порівняльно-правових аспектів, має високий ступінь актуальності, оскільки пов’язане із вивченням фундаментальних засад права – його невід’ємних властивостей бути дієвим та ефективним, націленим на досягнення соціальної корисності. Підтверджує високий рівень актуальності теми дисертації її практичне значення, розробка якої в сучасних умовах недостатнього рівня дієвості та ефективності права в Україні, сприятиме об’єктивному їх виміру, визначенню стану дієвості та ефективності права, виробленню та реалізації шляхів їх посилення.
У Розділі 1. «Історико-правові та методологічні аспекти наукового дослідження» проведено аналіз історії розвитку уявлень про дієвість та ефективність права, визначено пізнавальний потенціал положень типів праворозуміння та встановлено методологічну основу наукового дослідження. У науковій роботі здійснено хронологічний аналіз ґенези світоглядних та наукових уявлень про дієвість та ефективність права, на підставі чого охарактеризовано сучасний стан їх пізнання. Здійснено періодизацію історії становлення уявлень про дієвість та ефективність права в межах їх: 1) світоглядно-інструментального розуміння (XI ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.), протягом якого дієвість та ефективність права остаточно не виокремлені в якості самостійних категорій філософії або юридичної науки, між ними не проводилось чіткого розмежування, а їх характеристика переважно представлена крізь призму тогочасного світоглядного розмежування і співвідношення його природного начала та позитивного прояву; 2) багатоаспектного доктринального розуміння (поч. ХІХ ст. – триває донині), який характеризується визнанням дієвості та ефективності права в якості самостійних об’єктів наукового юридичного дослідження, що виявляється у формуванні різноманітних концепцій та підходів до пояснення їх сутності, змісту, особливостей прояву та виміру, який структуровано на етапи: а) зародження та становлення їх багатоаспектного розуміння (поч. ХІХ ст. – сер. 20-х років ХХ ст.); б) поляризації уявлень про дієвість та ефективність права (кін. 20-х років – кін 80-х років ХХ ст.); в) сучасного розуміння (поч. 90-х р. ХХ ст. та триває донині). 
Дістали подальшого розвитку положення про переваги та функціональну недостатність концепцій юснатуралізму, позитивізму та соціологічного типу праворозуміння для пізнання дієвості й ефективності права крізь призму їх порівняльно-правових аспектів. Встановлено та охарактеризовано складові методологічної основи наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права, до яких віднесено: принципи наукового пізнання (всебічності, об’єктивності, гласності, достовірності, системності та ін.), як комплекс пізнавальних положень, котрі визначають зміст наукового пізнання дієвості та ефективності права, забезпечують його цілісність, комплексність і достовірність наукового знання; методологічні підходи (компаративістський, феноменологічний, функціонально-інструментальний, герменевтичний та ін.), що визначають пізнавальну стратегію дослідження дієвості та ефективності права як об’єктів порівняльно-правового аналізу та забезпечують концептуалізацію результатів наукового пізнання; методи наукового дослідження (філософські (світоглядні), загальнонаукові та спеціально-наукові), функціональні можливості яких націлені на вивчення конкретних аспектів порівняльно-правового аналізу дієвості та ефективності права.
Розділ 2. «Дієвість та ефективність права як прояв його властивостей» стосується вивчення їх категоріальних аспектів, а також критеріїв виміру дієвості та ефективності права. На підставі визначених та охарактеризованих спільних ознак і відмінностей дієвості та ефективності права удосконалено визначення поняття «дієвість права» як його змістовно-динамічну властивість, яка відображає суспільну корисність права, характеризує процес його поширення на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв з метою визначення переваг та недоліків правового впливу, обґрунтування шляхів його посилення. В свою чергу ефективність права являє собою результативно-цільову властивість права, що зумовлена потребами й інтересами його суб’єктів, визначає націленість права на реалізацію суспільної корисності, характеризує результат його поширення на суспільні відносини, відображаючи соціальні наслідки дії права, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв  з метою визначення переваг та недоліків таких соціальних наслідків, обґрунтування шляхів їх усунення, посилення або трансформації.
Встановлено значення критеріїв виміру дієвості та ефективності права, які дозволяють: визначити і досягнути баланс показників дієвості права та його ефективності, забезпечити їх співставленість, взаємодоповненість та взаємоконтроль; консолідувати різноманітні критерії їх виміру; співвіднести вимір дієвості та ефективності права, як однопорядкових показників функціонування права. Узагальнено та охарактеризовано функціональні можливості: 1) загальних критеріїв виміру дієвості та ефективності права в залежності від: сфер життєдіяльності суспільства (політичні, соціальні, економічні та ін.); галузевої приналежності правовідносин (конституційно-правові, кримінально-правові, цивільно-правові, адміністративно-правові, господарсько-правові та ін.); функціонального призначення права (правоохоронні, правозахисні, правогарантуючі, правоконтрольні, правоінформаційні та ін.); 2) особливих критеріїв виміру дієвості та ефективності права в залежності від: характеру дії права (темпоральні, просторові, суб’єктні); націленості юридичної практичної діяльності (правотворчі, правоінтерпретаційні, правореалізаційні); співвідношення мети і наслідків дії права (прогностичні, реально досягнуті); характеру наслідків правового впливу (позитивні, негативні) тощо.
В Розділі 3. «Дієвість та ефективність права в сучасних умовах правового регулювання в України» з’ясовано особливості та різновиди факторів дієвості та ефективності права, встановлено стан та шляхи їх посилення в сучасних умовах правового регулювання в Україні. Здійснено критичний аналіз доктринальних поглядів на розуміння та класифікацію факторів дієвості права та його ефективності. Доведено, що фактори ефективності права являють собою комплекс умов, що визначають якісну дію права, тоді як фактори дієвості права є комплексом умов, що обумовлюють дію права загалом.
Багатоаспектність факторів дієвості та ефективності права визначає можливість їх класифікації, в основу якої закладено наступні критерії: 1) сфера життєдіяльності суспільства (соціальні, економічні, політичні, зовнішні, внутрішні (загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні) та ін.); 2) характер впливу (довготривалі, короткотривалі, надзвичайні, негативні, позитивні, приватні, публічні та ін.). 
Встановлено та охарактеризовано складові стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні з точки зору існуючих переваг та недоліків: 1) стан правотворчості, що відображає особливості формалізації права, підготовки, розгляду та ухвалення правотворчих актів, їх подальшої промульгації; 2) стан правоінтерпретації, що визначає специфіку сприйняття і роз’яснення сутності та змісту права; 3) стан реалізації права, що розкриває особливості процесу та результату втілення правових норм і принципів права у правомірній поведінці суб’єктів права. Виокремлено і обґрунтовано шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, до яких віднесено: переосмислення сучасних підходів до праворозуміння як основи пізнання дієвості та ефективності права; посилення обґрунтованості права, підвищення рівня його об’єктивної витребуваності; удосконалення юридико-технічної формалізації права; вироблення системи критеріїв виміру дієвості та ефективності права та ін. (доктринально-стратегічний напрям); посилення наукового дослідження історико-правових, методологічних, категоріальних, соціально-політичних та прикладних аспектів дієвості та ефективності права; правове закріплення повноважень суб’єктів, відповідальних за забезпечення дієвості та ефективності права, а також відповідальних за проведення їх виміру, закріплення механізмів врахування факторів дієвості та ефективності права, посилення правотворчої і правоінтерпретаційної діяльності, а також діяльності в сфері реалізації права та ін. (оперативно-тактичний напрям).
Ключові слова: властивості права, дія права, дієвість права, ефективність права, правовий ефект, правове регулювання, правовий вплив.

ANNOTATION
Pocheptsov Yu. V. Effectiveness and efficiency of law: comparative legal aspects. – Qualified scientific work on the rights of the manuscript.
Ph.D. thesis undertaken in research specialization 081 «Law» (08 – Law). –V.M.Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine; V.M.Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020.
The dissertation is devoted to the definition and characterization of comparative legal aspects of the effectiveness and efficiency of law, their categorical manifestation, factors and criteria of measurement, status and ways of strengthening in the current conditions of legal regulation in Ukraine. 
The Introduction substantiates the relevance of the research topic, defines the connection with scientific programs, plans, topics, formulates the purpose and objectives of the study, identifies the object and subject of research, reveals the functionality of research methods, points to the scientific novelty of the results, substantiates the practical significance obtained research results, provides information about the approbation of the dissertation materials and the author's publication. It is substantiated that the scientific study of the effectiveness and efficiency of law, especially through the prism of their comparative legal aspects, has a high degree of relevance, as it involves the study of fundamental principles of law - its inherent properties to be effective and efficient, aimed at achieving social utility. The high level of relevance of the dissertation topic is confirmed by its practical significance, the development of which in modern conditions of insufficient level of effectiveness and efficiency of law in Ukraine, will contribute to their objective measurement, determination of efficiency and effectiveness of law, development and implementation of ways to strengthen them.
Chapter 1. «Historical-legal and methodological aspects of scientific research» analyzes the history of the development of ideas about the effectiveness and efficiency of law, identifies the cognitive potential of the types of legal understanding and establishes the methodological basis of research. In the scientific work, a chronological analysis of the genesis of ideological and scientific ideas about the effectiveness and efficiency of law has been made, on the basis of which the current state of their knowledge has been characterized. The history of the conception of the effectiveness and efficiency of law has been periodized within their: 1) world-instrumental understanding (XI century BC – the end of the XVIII century), during which the effectiveness and efficiency of law have not definitively being separated as independent categories of philosophy or legal science, no clear distinction has being made between them, and their characterization has predominantly been presented through the prism of a worldview of that time and the correlation of its natural origin and positive manifestation; 2) multidimensional doctrinal understanding (beginning of ХІХ  century – continues to nowadays), characterized by the recognition of the effectiveness and efficiency of law as independent objects of scientific legal research, manifested in the formation of various concepts and approaches to explaining their essence, content, features of manifestation and measurement, which has been structured into stages: a) the origin and formation of their multidimensional understanding (beginning of the nineteenth century – the middle of the 1920s); b) polarization of ideas about the effectiveness and efficiency of law (late 1920s – late 1980s); c) modern understanding (beginning of the 90s of the XX century and continues to nowadays).
The provisions on the advantages and functional deficiencies of the concepts of yusnaturalism, positivism and sociological type of legal thinking in order to know the effectiveness and efficiency of law through the prism of their comparative legal aspects were further developed. The components of the methodological basis of the scientific study of comparative legal aspects of the effectiveness and efficiency of law have been identified and characterized, which include: principles of scientific knowledge (comprehensiveness, objectivity, transparency, authenticity, systematic, etc.), as a set of cognitive provisions that determine the content of scientific knowledge of the effectiveness and efficiency of law, ensure its integrity, complexity and reliability of scientific knowledge; methodological approaches (comparative, phenomenological, functional-instrumental, hermeneutical, etc.) that determine the cognitive strategy for the study of the effectiveness and efficiency of law as objects of comparative legal analysis and provide conceptualization of the results of scientific knowledge; methods of scientific research (philosophical (ideological), general scientific and special scientific), the functional capabilities of which are aimed at studying specific aspects of comparative legal analysis of the effectiveness and efficiency of law.
Chapter 2. «Effectiveness and effectiveness of law as a manifestation of its properties» deals with the study of their categorical aspects, as well as criteria for measuring the effectiveness and efficiency of law. On the basis of defined and characterized common features and differences of the effectiveness and efficiency of law, the definition of the concept of «effectiveness of law» as its substantive and dynamic property, which reflects the public utility of law, characterizes the process of its extension to social relations, causing them to be transformed by application an appropriate system of criteria to identify the advantages and disadvantages of legal influence, justify ways to strengthen it. In turn, the effectiveness of law is a result-oriented property of law, which is determined by the needs and interests of its subjects, determines the focus of the right to the realization of public utility, characterizes the result of its extension to public relations, reflecting the social consequences of the law to be measured by application an appropriate system of criteria to identify the benefits and disadvantages of such social consequences, to justify ways of eliminating, enhancing or transforming them.
Established the value of criteria for measuring the effectiveness and efficiency of law, which allow: to determine and achieve a balance of indicators of the effectiveness of law and its effectiveness, to ensure their comparability, complementarity and mutual control; consolidate various criteria for their measurement; to correlate the measurement of the effectiveness and efficiency of law as one-order indicators of the functioning of law. Functional capabilities are summarized and characterized: 1) general criteria for measuring the effectiveness and efficiency of law, depending on: the spheres of social life (political, social, economic, etc.); branch of legal relations (constitutional law, criminal law, civil law, administrative law, economic law, etc.); functional purpose of law (law enforcement, human rights protection, rights guarantee, law control, law information, etc.); 2) specific criteria for measuring the effectiveness of law, depending on: the nature of the law (temporal, spatial, subjective); orientation of legal practical activity (law-making, law-interpreting, law-realization); correlation of purpose and effect of law (prognostic, actually achieved); the nature of the consequences of legal influence (positive, negative), etc.
In the Chapter 3. «Effectiveness and effectiveness of law in modern conditions of legal regulation in Ukraine» clarifies the features and types of factors of effectiveness and efficiency of law, establishes the state and ways to strengthen them in modern conditions of legal regulation in Ukraine. A critical analysis of doctrinal views on the understanding and classification of factors of the effectiveness of law and its effectiveness. It is proved that the factors of the effectiveness of law are a set of conditions that determine the qualitative effect of law, while the factors of effectiveness of law are a set of conditions that determine the effect of law in general.
The multidimensionality of the factors of the effectiveness and efficiency of law determines the possibility of their classification, which is based on the following criteria: 1) the sphere of life of society (social, economic, political, external, internal (national, regional, local, local), etc.); 2) nature of the impact (long-term, short-term, extraordinary, negative, positive, private, public, etc.). The components of the state of the effectiveness and efficiency of law in the current conditions of legal regulation in Ukraine in terms of existing advantages and disadvantages have been identified and characterized: 1) the state of lawmaking, which reflects the peculiarities of formalization of law, preparation, consideration and adoption of law-making acts, their further promulgation; 2) state of legal interpretation, which determines the specific perception and explanation of the nature and content of law; 3) the state of implementation of the law, which reveals the peculiarities of the process and result of the implementation of legal norms and principles of law in the lawful behavior of the subjects of law. The ways of strengthening the effectiveness and efficiency of law in modern conditions of legal regulation in Ukraine are identified and substantiated, which include: rethinking modern approaches to legal understanding as a basis for knowledge of the effectiveness and efficiency of law; strengthening the validity of the right, increasing the level of its objective demand; improvement of legal and technical formalization of law; development of a system of criteria for measuring the effectiveness and efficiency of law, etc. (doctrinal-strategic direction); strengthening scientific research of historical and legal, methodological, categorical, socio-political and applied aspects of the effectiveness and efficiency of law; legal consolidation of the powers of the entities responsible for ensuring the effectiveness and efficiency of law, as well as those responsible for their measurement, consolidation of mechanisms for taking into account the factors of effectiveness and efficiency of law, etc. (operational and tactical direction).
Key words: properties of law, effect of law, effectiveness of law, efficiency of law, legal effect, legal regulation, legal influence.
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Право як особливий засіб соціального регулювання за своєю сутністю є дієвим та націленим на досягнення соціально корисного ефекту. Тому наукове дослідження дієвості та ефективності права, особливо крізь призму їх порівняльно-правових аспектів, має високий ступінь актуальності, оскільки пов’язане із вивченням фундаментальних засад права – його невід’ємних властивостей бути дієвим та ефективним, націленим на досягнення соціальної корисності. 
Підтверджує високий рівень актуальності теми дисертації її практичне значення, розробка якої в сучасних умовах недостатнього рівня дієвості та ефективності права в Україні сприятиме об’єктивному їх виміру, визначенню стану дієвості та ефективності права, виробленню та реалізації шляхів їх посилення. Тому розбудова України як правової держави, формування вітчизняної правової системи визначають необхідність активізації наукових досліджень дієвості та ефективності права, особливо крізь призму їх виміру і посилення як невід’ємних, взаємозалежних та взаємовимірних категорій. 
Актуальність теми дисертації доводиться також і сучасним стрімким розвитком законодавства України, його реформуванням та адаптацією до законодавства країн Європейського Союзу. В умовах інтенсивної законодавчої діяльності, характерної для сучасної України, особливо гостро постає проблема забезпечення дієвості та ефективності права, ґрунтовне наукове дослідження яких має становити методологічну основу формування, застосування та вдосконалення правових і організаційних засобів їх гарантування. 
Посилює актуальність дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права наявна в юридичній науці дискусія щодо їх співвідношення як умов функціонування права та засобів його виміру, а також відсутність монографічних досліджень цієї проблеми на теоретико-правовому рівні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. Дисертація виконана в межах планових науково-дослідних тем Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: «Діалог громадянського суспільства, особи та держави в забезпеченні та захисті прав людини» (номер державної реєстрації 0115U001439), «Держава і громадянське суспільство: конституційно-правові засади взаємодії» (номер державної реєстрації 0114U003871), «Правова ідеологія як чинник розвитку демократичного суспільства» (номер державної реєстрації 0114U003870).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення та характеристика порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права, їх категоріального прояву, факторів і критеріїв виміру, стану та шляхів посилення в сучасних умовах правового регулювання в Україні. Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 
здійснити хронологічний аналіз ґенези світоглядних та наукових уявлень про дієвість та ефективність права, на підставі чого охарактеризувати сучасний стан їх пізнання;
	визначити пізнавальний потенціал положень типів праворозуміння для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права;
	встановити та охарактеризувати складові методологічної основи наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права; 
	визначити спільні ознаки і відмінності дієвості та ефективності права, на підставі чого вдосконалити визначення понять «дієвість права» та «ефективність права»;
	узагальнити та охарактеризувати функціональні можливості загальних і особливих критеріїв виміру дієвості та ефективності права;
	виокремити критерії класифікації факторів дієвості та ефективності права, охарактеризувати їх різновиди; 
	встановити та охарактеризувати складові стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні;
	виокремити і обґрунтувати шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які визначають дієвість та ефективність права.
Предметом дослідження є порівняльно-правові аспекти дієвості та ефективності права. 
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає сукупність принципів, методологічних підходів, філософських (світоглядних), загальнонаукових та спеціально-наукових методів наукового пізнання. 
Важливе значення мають застосовані методологічні підходи, за допомогою яких сформовано загальну стратегію наукового дослідження. За основу було взято порівняльний підхід, який визначив пізнавальний напрям дослідження дієвості та ефективності права як рівнозначних, однопорядкових об’єктів порівняльно-правового аналізу. Доповнює функціональний потенціал порівняльного підходу – феноменологічний підхід, що дав можливість розкрити дієвість права та його ефективність як багатоаспектні взаємопов’язані властивості права, які виявляються у його природі та сутності, характеризують його прояв, слугують засобами виміру права, посилення його регламентаційно-охоронного впливу тощо. Застосування порівняльного та феноменологічного підходів пов’язане із урахуванням функціональних можливостей системного підходу, завдяки якому дієвість та ефективність права розкрито, з одного боку, в органічній єдності з іншими властивостями права, а з іншого – як багатовимірні самостійні феномени правової дійсності. 
Використання філософських (світоглядних) методів сприяло дослідженню дієвості та ефективності права з точки зору їх світоглядного та наукового розуміння. Використання діалектичного методу дозволило розкрити об’єктивну та суб’єктивну зумовленість дієвості та ефективності як самостійних властивостей права. У процесі дослідження застосовано історико-правовий метод, який дав змогу здійснити хронологічний аналіз ґенези світоглядних та наукових уявлень про дієвість та ефективність права, на підставі чого охарактеризувати сучасний стан їх пізнання (підрозділ 1.1). За допомогою формально-логічного методу узагальнено доктринальні підходи до розуміння дієвості права та його ефективності визначено їх спільні ознаки та відмінності, на підставі яких удосконалено визначення понять «дієвість права» та «ефективність права» (підрозділ 2.1). Застосування системно-функціонального методу надало можливість визначити пізнавальний потенціал положень типів праворозуміння для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права (підрозділ 1.2), а також встановити і охарактеризувати складові методологічної основи наукового дослідження (підрозділ 1.3). Поєднання функціональних можливостей системно-функціонального та соціологічного методів сприяло узагальненню та характеристиці функціональних можливостей загальних і особливих критеріїв виміру дієвості та ефективності права (підрозділ 2.2). Системно-структурний метод дозволив виокремити критерії класифікації факторів дієвості та ефективності права, охарактеризувати їх різновиди (підрозділ 3.1). Праксеологічний метод застосовано у поєднанні з прогностичним методом, за допомогою яких встановлено та охарактеризовано складові стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, а також виокремлено шляхи їх посилення (підрозділ 3.2). 
Теоретико-методологічна та емпірична база дослідження. Світоглядною основою вивчення порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права стали погляди Ф. Аквінського, Ч. Беккарії, М. Вебера, Гая, Г. Ф. Гегеля, О. Голмса, Г. Гроція, Г. Гуго, Ірнерія, Є. Ерліха, Г. Кельзена, О. Конта, К. Ллевеліна, Дж. Локка, Н. Макіавеллі, Ш.-Л. Монтеск’є, Піфагора, Платона, Ф. Пухти, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Савіньї, Сократа, Ульпіана, Дж. Френка, Цицерона та ін., в яких обґрунтовано загальні уявлення про властивості права та про його націленість на реалізацію та досягнення відповідного соціально корисного ефекту. 
У сучасній юридичній науці окремі теоретико-правові аспекти дієвості та ефективності права, практики їх посилення досліджувались у працях С. В. Бобровник, І. С. Гриценка, Ж. О. Дзейко, С. О. Жинкіна, В. В. Костицького, Б. В. Малишева, Р. С. Мельника, Н. М. Оніщенко, А. Подгорецкі, С. І. Пунченка, П. М. Рабіновича, Д. Стоун, І. Д. Шутака та ін. Досліджуючи окремі питання правового регулювання, правового впливу та реалізації права дієвість та ефективність права опосередковано вивчаються в працях В. І. Гоймана, С. М. Легуши, О. М. Мельник, І. І. Оніщука, Н. М. Пархоменко, О. В. Петришина, С. В. Поленіної, С. П. Рабіновича, Т. І. Тарахонич, М. О. Теплюка та ін.
Емпіричну базу дослідження становлять літературні юридичні джерела вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правові акти України, офіційно зареєстровані законопроекти та супровідна до них документація, матеріали судової практики та офіційної статистики.
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є сучасним науковим дослідженням, у якому визначено та охарактеризовано порівняльно-правові аспекти дієвості та ефективності права, їх категоріальний прояв, фактори і критерії виміру, стан та шляхи посилення в сучасних умовах правового регулювання в Україні. Наукову новизну дисертаційної роботи та авторський внесок у дослідження проблеми склали такі положення, висновки та пропозиції:
уперше: 
здійснено періодизацію історії становлення уявлень про дієвість та ефективність права в межах їх: 1) світоглядно-інструментального розуміння (XI ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.), протягом якого дієвість та ефективність права остаточно не виокремлені в якості самостійних категорій філософії або юридичної науки, між ними не проводилось чіткого розмежування, а їх характеристика переважно представлена крізь призму тогочасного світоглядного розмежування та співвідношення його природного начала та позитивного прояву тощо; 2) багатоаспектного доктринального розуміння (поч. ХІХ ст., що триває донині), який характеризується визнанням дієвості та ефективності права в якості самостійних об’єктів наукового юридичного дослідження, що виявляється у формуванні різноманітних концепцій та підходів до пояснення їх сутності, змісту, особливостей прояву та виміру, який структуровано на етапи: а) зародження та становлення їх багатоаспектного розуміння (поч. ХІХ ст. – сер. 20-х років ХХ ст.); б) поляризації уявлень про дієвість та ефективність права (кін. 20-х років – кін 80-х років ХХ ст.); в) сучасного розуміння (поч. 90-х р. ХХ ст. та триває донині);
	обґрунтовано самостійність понять «дієвість права» та «ефективність права» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки на підставі визначених та охарактеризованих їх: спільних ознак, які є властивостями права, зумовлені його сутністю та призначенням, відображають процес та стан досягнення правових наслідків, а також дозволяють здійснити вимір поширеності права на суспільні відносини; відмінностей як кола індивідуальних особливостей, що притаманні дієвості права і не притаманні його ефективності та навпаки; співвідношення, що відображають сторони, властивості, тенденції, процеси у праві, які взаємозумовлюють та\або взаємовиключають його дієвість та ефективність;
	встановлено співвідношення дієвості та ефективності права залежно від: 1) ролі права, відповідно до якої дієвість права є умовою його соціалізації, водночас ефективність права є наслідком дієвості права, що відображає характер поширення та поширеності права на суспільні відносини; 2) мети права, при якій дієвість права являє собою процес досягнення цієї мети, водночас ефективність права є результатом реалізації мети права; 3) функціонального виміру права, при якому дієвість права – це властивість права, яка уможливлює його дію та робить можливим досягнення ним результату, водночас ефективність права – це властивість права, яка відповідає за його здатність діяти якісно, задовольняти потреби та інтереси суб’єктів права; 

удосконалено: 
характеристику дієвості та ефективності права як об’єктів порівняльно-правового аналізу, які є взаємопов’язаними, однопорядковими категоріями, оскільки: 1) характеризують право, визначаючи його властивості бути дієвим та ефективним; 2) зумовлені цілями, які закладені в право суб’єктами правотворчості; 3)  позначають процес та результат соціалізації права, забезпечуючи його трансформацію з формалізованих норм у правову поведінку суб’єктів права; 4) є засобами виміру характеру, змісту, процесу та результату поширення права на суспільні відносини; 5) зумовлені соціальним призначенням права, станом його поширення і поширеності на суспільні відносини;
визначення поняття «дієвість права» як змістовно-динамічної властивості права, яка відображає його суспільну корисність та характеризує процес його поширення на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв з метою визначення переваг та недоліків правового впливу, обґрунтування шляхів його посилення;
формулювання поняття «ефективність права», що являє собою результативно-цільову властивість права, що зумовлена потребами й інтересами його суб’єктів, визначає націленість права на реалізацію суспільної корисності, характеризує результат його поширення на суспільні відносини, відображаючи соціальні наслідки дії права, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв з метою визначення переваг та недоліків таких соціальних наслідків, обґрунтування шляхів їх усунення, посилення або трансформації;
	підхід до формування критеріїв виміру дієвості та ефективності права складовими яких визначено: загальні критерії, які мають універсальний, рівнозначний характер та застосовуються для виміру дієвості права, як показника його поширення на суспільні відносини, та ефективності права, як показника результативності такого поширення; особливі критерії, що мають індивідуалізований характер та конкретизують окремо показники дієвості права та показники ефективності права, використання яких дозволить конкретизувати особливості процесу поширення права на суспільні відносини та результату такого поширення;
класифікацію факторів дієвості та ефективності права шляхом уніфікації її критеріїв в залежності від: сфери життєдіяльності суспільства (соціальні, економічні, політичні, зовнішні, внутрішні (загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні) та ін.); характеру впливу (довготривалі, короткотривалі, надзвичайні, негативні, позитивні, приватні, публічні та ін.);
дістали подальшого розвитку:
положення про переваги та функціональну недостатність концепцій юснатуралізму, позитивізму та соціологічного типу праворозуміння для пізнання дієвості й ефективності права крізь призму їх порівняльно-правових аспектів;
	положення про доктринальні підходи до розуміння дієвості та ефективності права, які узагальнено в межах: 1) діяльнісно-функціонального підходу, що пов’язує розуміння дієвості права з відповідними його функціями, які реалізуються за допомогою юридично значимої діяльності, а ефективність права – з його дією, особливим станом поширеності норм права на суспільні відносини, який відображає досягнення того чи іншого правового ефекту або його недосягнення; 2) інструментально-вимірного підходу, який визначає дієвість права як засіб виміру процесу впливу права на об’єкт регулювання, що призводить до відповідних правових наслідків, а ефективність права – як засіб виміру стану досягнення або недосягнення мети права; 3) інтегративного підходу, який засновує розуміння дієвості та ефективності права на їх узагальнених ознаках, розкриваючи їх багатоаспектність, що дозволяє уявити їх природу та зміст, функціональне призначення, роль у функціонуванні правової сфери життєдіяльності суспільства, співвідношення з іншими поняттями юридичної науки тощо;
	характеристика стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, що надана з точки зору існуючих переваг та недоліків: формалізації права, підготовки, розгляду та ухвалення правотворчих актів, їх подальшої промульгації (стан правотворчості); сприйняття і роз’яснення сутності та змісту права (стан правоінтерпретації); процесу та результату втілення правових норм і принципів права у правомірній поведінці суб’єктів права, що здійснюється у різних формах, зумовлених специфікою правових норм, за допомогою встановлених засобів правового впливу на поведінку суб’єктів (стан реалізації права);
	шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, що узагальнено в межах: 1) доктринально-стратегічного напряму, змістом якого є комплекс сталих, науково обґрунтованих, зумовлених потребами та інтересами суб’єктів права шляхів посилення процесу поширення права на суспільні відносини та підвищення його результативності, які визначають довгострокові цілі забезпечення суспільної корисності права; 2) оперативно-тактичного напряму, що являє собою комплекс поточних, зумовлених існуючими потребами та інтересами суб’єктів права шляхів посилення процесу поширення права на суспільні відносини та підвищення його результативності, які визначають короткострокові цілі забезпечення суспільної корисності права.
Практичне значення одержаних результатів. Результати, висновки та рекомендації, які обґрунтовані автором, можуть бути застосовані у:
	науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку порівняльно-правових знань юридичної науки щодо дієвості та ефективності права, особливостей їх прояву, факторів, що їх визначають, та шляхів посилення;
	законотворчій діяльності – при вдосконаленні положень чинного законодавства України з метою посилення їх дієвості та ефективності;
	правозастосовній діяльності – з метою підвищення рівня практики поширення права на суспільні відносини та посилення його ефективності;
	викладацькій діяльності – для проведення навчальних занять та підготовки навчально-методичних матеріалів з дисциплін «Проблеми теорії права та держави», «Проблеми правоутворення в Україні», «Реалізація права» та ін.

Апробація результатів дисертації. Окремі висновки, положення та рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дисертаційної роботи, обговорювались на таких міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях: ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 16–17 червня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої Дню науки юридичного факультету «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Запоріжжя, 27–28 березня 2020 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» (м. Дніпро, 3–4 квітня 2020 р.); ІІ Круглому столі «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 16 грудня 2016 р.) та ін.
Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 13 наукових праць, серед них 5 статей у фахових виданнях України, 2 статті – у фахових виданнях іноземних держав і 6 статей – у збірниках матеріалів науково-теоретичних та науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертації визначається метою і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 259 сторінок, з них основного тексту – 214 сторінок, список використаних джерел (323 найменування) – 30 сторінок.


РОЗДІЛ 1
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


1.1 Ґенеза становлення наукових поглядів про дієвість та ефективність права

Сьогодні питання дієвості та ефективності права є одними з найактуальніших в юридичній науці, що обумовлено насамперед соціальним призначенням права щодо впорядкування суспільних відносини. Стан та рівень їх впорядкованості є результатом та критерієм виміру дієвості й ефективності права, а з огляду на постійний розвиток суспільних відносин, їх трансформацію та ускладнення, необхідність посилення дієвості права та його ефективності є постійною та невідворотною вимогою (процесом). Це в цілому визначає потреби їх наукового дослідження, обґрунтування положень щодо тенденцій розвитку суспільних відносин, вироблення шляхів посилення дієвості та ефективності права, що має відбуватись у спосіб, який задовольнятиме потреби суспільства, відповідатиме вимогам часу та міжнародним стандартам. Водночас, дослідження проблематики дієвості та ефективності права як окремо, так і у їх поєднанні крізь призму виокремлення та обґрунтування шляхів оптимізації і посилення механізмів правового забезпечення тієї чи іншої сфери суспільних відносин має здійснюватись на основі всебічного усвідомлення сутності вказаних властивостей права, їх спільностей та відмінностей, факторів, що їх визначають, критеріїв їх виміру та інших аспектів, які формують уяву про співвідношення дієвості та ефективності. Зародження та виникнення права, його подальший розвиток потенційно зумовлюється потребами суспільства, і такі потреби стосуються насамперед дієвості та ефективності впливу права на суспільні відносини, забезпечивши тим самим досягнення правового ефекту. Вказане зумовлює те, що в науковому плані питання ефективності та дієвості права, в тому числі і в аспекті їх порівняльно-правової характеристики, не є новим. Зазначена проблематика на світоглядному рівні пізнання піднімалась ще в поглядах мислителів Античності та в подальшому набуває вже наукового осмислення, забезпечуючи пізнавальне підґрунтя визначення їх сутності, змісту, критеріїв виміру та шляхів посилення [214, с. 28-29]. 
Оскільки проблематика дієвості та ефективності права не є новою в юридичній науці та відзначається певним станом їх наукового дослідження, слід відзначити, що вченими також піднімалось питання актуальності дослідження історії становлення та розвитку уявлень про право в цілому крізь призму його дієвості та ефективності. Зокрема зазначається про те, про дієвість права є важливим виміром його реальності, тому правовим дослідженням питань правового забезпечення тих або інших суспільних відносин завжди має передувати дослідження стану наукової розробки дієвості права як загальнотеоретичної категорії [47, с. 34], оскільки від того, який доктринальний підхід буде взятий за основу розуміння дієвості права, від того будуть залежати зміст і результати подальшого дослідження дієвості права у відповідній сфері суспільних відносин [25, с. 105-106; 63, с. 67-68; 49, с. 64-66]. Так само вченими звертається увага і на необхідність вивчення історії становлення та сучасного стану наукового дослідження ефективності права, оскільки це дозволить встановити мету і цілі правового забезпечення суспільних відносин, сприятиме здійсненню відповідного виміру ефективності права [164, с. 38-39; 205, с. 22-23]. Підтримуючи вказані погляди вчених, варто їх доповнити і тим, що значення дослідження питань ґенези становлення наукових поглядів про дієвість та ефективність права зумовлено ще і методологічним потенціалом такої роботи. Насамперед, вказане дослідження дозволить охарактеризувати сучасний стан наукової розробки дієвості та ефективності права, визначивши ті аспекти, які потребують переосмислення, є недостатньо дослідженими, а стан їх дослідження не дозволяє сформувати концептуальне уявлення про досліджувану проблематику. 
Наголошуючи на існуючому дефіциті наукових досліджень питань ефективності та дієвості права, особливо в розрізі їх порівняльно-правового аналізу як явищ теоретико-правового плану, відзначаючи високий рівень пізнавальної доцільності переосмислення питань їх співвідношення, формування цілісної науково обґрунтованої концепції дієвості та ефективності права, вважаємо за доцільне розпочати наше дослідження з аналізу історії становлення наукових поглядів про дієвість та ефективність права. Відповідно в цьому підрозділі дисертації  вважаємо за доцільне:
	на підставі аналізу поглядів мислителів та філософів минулого на питання дієвості та ефективності права провести періодизацію їх розвитку та надати характеристику виокремленим періодам;

охарактеризувати сучасний стан наукового дослідження дієвості та ефективності права як передумови їх подальшого порівняльно-правового вивчення.
Дієвість та ефективність права насамперед визначаються особливостями самого права, що по суті є його телеологічними властивостями, оскільки право зароджується, виникає та розвивається з огляду на той регламентаційний результат, що має бути досягнутий з огляду на існування самого права. Тому і перші уявлення про ефективність та дієвість права зароджуються і розвиваються у поглядах мислителів Античності, які вже на той час намагались пояснити призначення права, його роль в життєдіяльності суспільства, охарактеризувати можливі підходи до його виміру, в тому числі і крізь призму результату його функціонування, досягнення правового результату у вигляді змін правової дійсності, надання відповіді на питання досягнення чи недосягнення мети створення або зміни законів, винайдення засобів, методів, способів, впровадження умов, котрі забезпечили б удосконалення функціонування права, забезпечення ефективності та дієвості його впливу на суспільні відносини тощо. В правових уявленнях стародавньої Індії піднімалось питання про змінюваність права (дхарми), що відбувається під впливом зміни життя людей, з одного боку, та під впливом внутрішнього бажання людей до погіршення власної поведінки всупереч праву – з іншого. Відповідно Закони Ману є такими, що закарбовуються в серцях доброчесних людей та в подальшому слугують не лише засобом управління їх поведінкою, але і є мірилом відповідності чи невідповідності поведінки людей встановленим вимогам [84, с. 43-45]. Таким чином вказані закони є, з одного боку, засобом забезпечення ефективності правового впливу, а з іншого боку – критерієм виміру відповідності чи невідповідності поведінки людей встановленим вимогам, тобто критерієм визначення рівня дієвості та ефективності права. При перевазі невідповідностей такої поведінки встановленим вимогам, закон мав бути змінений, удосконалений з урахуванням зміни життя людей та причин його недотримання. Так само з точки зору ефективності закону (в сучасному її розумінні. – Прим. авт.) розглядає питання законів Конфуцій, де природа людини, її доброта, різноманітні людські чесноти мали бути джерелом законів, і в такому випадку вони будуть сприйнятій суспільством і забезпечуватимуть поширення доброти, справедливості в усьому суспільстві [280, с. 332]. Відповідно невідповідність законів вказаним критеріям визнавалась причиною його несприйняття суспільством, а отже і неефективністю самого закону. В певній мірі і легісти стародавнього Китаю доповнили правові вчення ідеями про загальнообов’язковість та жорсткість законів як важливих чинників, що забезпечують їх дотримання та виконання [197, с. 112], тим самим є передумовою їх дієвості за допомогою сили та примусу. 
В юридичній літературі в цілому переважно не заперечується той факт, що право виникає під впливом різноманітних життєвих умов і обставин, котрі зумовлюють доцільність запровадження відповідних засобів впливу на суспільство, в тому числі і правових, які виступають продовженням інших соціальних (неправових) засобів впливу, сприяючи та забезпечуючи впорядкування суспільних відносин.  Вченими справедливо наголошується на тому, що проблема розуміння і визначення дієвості та ефективності права з’являється синхронно з виникненням держави і права, оскільки вони тісно взаємопов’язані, виконують конкретну роль в життєдіяльності суспільства, забезпечують досягнення компромісу в ньому шляхом формування стійкого усвідомлення в людей доцільності неухильного дотримання норм права та недопустимості їх порушення з метою уникнення ворожнечі, конфліктності, що можуть призвести до самознищення суспільства. Саме тому в античні часи акцент мислителями особливо робився на питаннях корисності правових регуляторів [69, с. 7-8]. Так само вченими звертається увага на те, що поява права зумовлена широким колом факторів, більшість з яких пов’язана з: необхідністю убезпечення суспільства від самознищення [15, с. 46], досягненням ідеальних форм існування, що формулювались і обґрунтовувались філософами з огляду на існуючі недоліки ефективності права, досягнення ним мети, що була закладена у сутність права та його зміст [147, с. 88-90], переходом суспільства на новий рівень свого розвитку – правовий або політичний, що пов’язаний із виникненням держави та необхідністю підкорення законам, що вона створює, змінює або скасовує [196, с. 33-34], тим, що закони відображають в собі загальнокорисне та потребують свого неухильного виконання під загрозою самознищення суспільства [116, с. 56-58] та ін. Зокрема у поглядах Піфагора та його учнів (піфагорійців – Алкмеона, Гіпіаса, Філолая) акцентується увага на об’єктивних факторах існування суспільства, його змінюваності, трансформації, що виступають тим необхідним детермінантом для виникнення права, його зміни та можливого скасування (самоусунення), що зумовлюється поточними потребами суспільства, необхідністю їх забезпечення та досягнення конкретного результату, зокрема побудови суспільства рівних громадян (рівних за можливостями свого становлення та реалізації свого потенціалу, а не рівними за життям. – Прим. авт.) [73, с. 65]. Краще за засоби правого регулювання з цим не могли справитись інші засоби соціального впливу, тому на право і покладалась мета, заради якої воно і виникає та в подальшому змінюється під впливом розвитку суспільства. І саме право спроможне досягнути відповідний рівень організації суспільства, забезпечити рівність людей, а отже і справедливість як основи його існування. У поглядах Сократа та софістів в цілому простежується думка про те, що природне право є за своєю сутністю наповненим об’єктивними законами існування всесвіту, в тому числі і існування людини як природної істоти, наділеною розумом не порушувати основи природного права. В свою чергу позитивне право є похідним від природного, що створюється людьми для того, щоб пізнати природне право, усвідомити його об’єктивність, невідворотність та безальтернативність, не допустити його порушення. В основі цього процесу відображення природного права у праві позитивному та подальшої реалізації його в житті суспільства є мудрість, що дозволяє, з одного боку, усвідомити право, зрозуміти його сутність, а, з іншого боку – керувати своєю поведінкою так, щоб його не порушувати, тим самим буде досягнуто гармонію в житті суспільства [263, с. 98]. Трансформуючи уявлення софістів на площину сучасного розуміння дієвості та ефективності права, можемо узагальнити, що дієвість права фактично відображає процес його впливу на суспільство через розум людини, а ефективність є такою, що відображає співвідношення між метою права та реальним результатом його функціонування – досягнення гармонії в суспільстві. У поглядах Платона зароджується ідея поділу держав на погані та добрі, реально існуючі та ідеальні, при чому критерієм такого поділу є досягнення конкретного рівня організації суспільного життя в тому числі і за допомогою права. Характеризуючи ідеальну державу в розумінні Платона, мислитель виходить з того, що в тому числі і правовими засобами можливо досягти природних засад існування суспільства, що насамперед виявляється у рівності всіх людей та пануванні справедливості серед них [202, с. 112-113]. Тому прагнення до побудови ідеальної держави є нічим іншим як реакція, в тому числі і на неефективність, і недієвість права, що не спроможне забезпечити свою дієвість та досягнення ефективності, побудувати суспільство рівноправних громадян, у відносинах між якими панує справедливість. В свою чергу це призведе до безкласовості суспільства, а отже як така потреба у праві як засобі постійної боротьби з різними інтересами соціальних класів, їх збалансуванні, відпаде. Це свідчитиме про досягнення правом своєї ефективності. 
У цьому аспекті доцільно згадати і погляди Аристотеля про те, що жодної користі не принесуть найкорисніші закони, одноголосно схвалені усіма причетними до управління державою, якщо громадяни не будуть привчені до державного порядку [14, с. 372–377]. Фактично, відповідно до вказаної ідеї філософа, ефективність права ставилась, на нашу думку, в залежність від виховання у громадян поваги до нормативних регуляторів, до держави, державного устрою, виховання навичок діяти згідно зі встановленими правилами, дотримуватись їх, міркувати у дусі того часу і того устрою, які властиві та актуальні в конкретний часовий проміжок у відповідній державі. Так само слід звернути увагу і на погляди стоїків, які в цілому зазначали про те, що метою життя кожної людини має бути отримання задоволення, а змістом такого задоволення – є життя в гармонії з природою, в умовах непорушності загального закону, що досягається за допомогою людського розуму (Епікур) [296, с. 38]. Відповідно розум є тим засобом досягнення задоволення людиною, що дозволяє усвідомити принциповість та невідворотність її життя відповідно до загального закону. 
Доповнюють праві вчення про закони, їх дієвість, ефективність та критерії виміру погляди мислителів Стародавнього Риму. Зокрема М. Т. Цицерон у своїх поглядах щодо співвідношення природного і позитивного права зазначає про те, що природне право само по собі є невідворотним, вічним та незмінним, відповідно людство приречено на те, щоб жити відповідно до нього, в іншому випадку людство приречене на загибель [290, с. 223]. Хоч мова і не йшла безпосередньо про дієвість та ефективність права, водночас усвідомлення того, що природне право є єдиним можливим засобом (сферою) збереження, убезпечення людства, доводило те, що право фактично приречене на те, щоб бути і ефективним, і дієвим. У свою чергу позитивне право може бути як таким, що діє, так і таким, що не діє, оскільки це залежить від відповідності позитивного права вимогам права природного. Римські юристи більш ґрунтовно звернули увагу на проблематику забезпечення дієвості законів та ефективності їх функціонування в суспільстві. Зокрема юрист Гай зазначає про необхідність ретельної роботи по підготовці законів, що в подальшому забезпечить ефективність їх дії [41], Ульпіан визнає необхідність постійного оновлення законів, що вплине на ефективність їх функціонування [194], Папініан наголошує на важливості якості формулювання приписів законів, що має не допустити неправильного їх усвідомлення та в подальшому виконання, а це в свою чергу буде передумовою належної дії закону [87] тощо. 
У період Середньовіччя правові погляди доповнюються уявленнями про реалізацію права, досягнення правового ефекту функціонування законів тощо. Зокрема варто звернути увагу на погляди Ф. Аквінського, який акцентує увагу на взаємозв’язку людського життя та релігійних канонів, божественних законів із людськими законами. В результаті характеризує людські закони як такі, що мають ухвалюються на підставі законів божественних, забезпечувати поширення положень божественних законів на життя людей, оскільки божественний закон втілює в собі закономірності світобудови і його призначенням є визначення місця людини, її поведінки в загальному співжитті в суспільстві [3]. Трансформуючи ідеї філософа на площину сучасного розуміння дієвості та ефективності права, можливо узагальнити, що фактично мова іде про людський закон як про засіб забезпечення дієвості положень божественних законів, а загальним критерієм його ефективності буде співжиття людей як таке, що відповідає положенням божественних законів або не відповідає. В певній мірі критикує ідеї Ф. Аквінського інший представник періоду Середньовіччя – М. Падуанський, зазначаючи про те, що божественні закони не є самоціллю в поведінці людей, вони лише визначають рівень духовності самого суспільства. А от людські закони є такими, що мають відображати реальний суспільний устрій, бути наділені духом божественних законів. І саме людські закони є такими, що втілюють в життя суспільства волю правителя, визначаючи механізм досягнення його волі, тобто забезпечуючи дієвість самих законів [193]. Варто також звернути увагу і на погляди юристів того часу. Зокрема Ірнерій звертає увагу на важливість недопущення юридичних помилок, які існували в Стародавньому Римі, а також недопущення прийняття тих законів, що не мають націленості або є такими, що не можливо реально виконати. Сам закон має відповідати потребам суспільства, тим вимогам, які ставить до законодавства внутрішня та зовнішня ситуація в державі [204, с. 67-68]. В іншому випадку прийняття неефективних законів призводить до нівелювання їх значення та поступового занепаду держави. Так само і Ф. де Бомануар наголошує на необхідності запровадження так званих принципів права, які можливо запозичити з правової системи Стародавнього Риму, і саме ці принципи становитимуть основу для реалізації загальних положень законів [53]. 
Період Нового часу приносить нові уявлення як про правові явища в цілому, так і про ефективність та дієвість права як способи виміру права. Насамперед, мова іде про певну критику виключно божественного походження права та його оцінки з точки зору відповідності релігійним канонам Християнства, спроможності їх поширення на життя суспільства. Ідеологічну основу права в уявленнях філософів цього періоду становлять ідеї про його світський характер, олюднення, гуманізм, людину як про істоту правову, політичну, соціальну тощо. В результаті питання дієвості та ефективності права, хоч і характеризуються з точки зору засобів виміру його ролі в суспільстві, розкриваються крізь призму призначення права як засобу забезпечення місця і ролі людини в суспільстві, державі та праві, її невід’ємних прав, спроможності реалізувати свою індивідуальність. Варто звернути увагу на погляди Дж. Локка, в уявленнях якого ефективність права визначається в його реальній спроможності досягти та забезпечити свободу людей, особливо в частині реалізації можливостей кожної людині діяти відповідно до її бажань. Однак така загальна свобода як прояв ефективності права має межі, які виявляються у можливості здійснення їх поведінки в межах свободи іншої людини. Питання якості права підіймає в своїх працях і Г. Гроцій, наголошуючи на тому, що право має нести користь, досягати своєї мети, бути стабільним та непорушним [56]. Хоч філософ не виокремлює і не зазначає про такі категорії як дієвість права та його ефективність, важливо зазначити, що його уявлення займають важливе місце в системі поглядів на питання властивостей права, його відповідності конкретним вимогам, необхідності оцінювання рівня якості права, його змінюваності під впливом змін суспільного устрою та держави. Н. Макіавеллі так само безпосередньо не зазначає про дієвість та ефективність права, водночас розглядає право як виключний інструмент в руках суверена, який здійснює свою владу, поширюючи її на всю територію держави за допомогою закону. Закон має бути суворим, забезпечувати збереження влади та міцність монарха [52, с. 233-235]. Вказані вимоги, яким має відповідати закон, фактично визначають характеристику права як такого, що має бути інструментом в руках володаря та приносити користь шляхом забезпечення підкорення підвладних. 
Слід окремо зупинитись і на поглядах філософів епохи Просвітництва, які доповнюють правові вчення ідеями про походження права, його сутність та призначення, механізм втілення в життя людей, а також продовжують раніше сформовані ідеї мислителів про якість права, фактори, що на нього впливають, вимір його якості, ефективності, досягнення правотворчої ідеї, що втілена в правових приписах. У своїх поглядах Ш.-Л. Монтеск'є звертає увагу на зміст права та його походження від закономірностей устрою суспільства, його історичного становлення та розвитку, особливостей політичної, економічної, культурної сфер його життєдіяльності. Саме вони визначають (мають визначати) право, яке формалізується законодавцем та в подальшому втілюється в житті самого суспільства, у відповідній його сфері діяльності [169, с. 287-289]. Такий взаємопов’язаний характер життя суспільства з правом є основою виміру його досконалості. Порушення вказаної закономірності, на переконання філософа, тягне за собою виникнення різноманітних соціальних конфліктів та суперечностей. Таким чином проблематика дієвості та ефективності права, хоч і не піднімається в поглядах філософа, все одно зазначений взаємовплив життя суспільства та права в подальшому відображений в уявленнях вчених щодо дієвості та ефективності права, можливості їх виміру, виявлення недоліків функціонування права та шляхів його удосконалення. Вважаємо, що в основі розвитку сучасних наукових уявлень про дієвість та ефективність права, знаходяться погляди філософів про механізм утворення права, джерелом якого є виключно народ, який створює право за допомогою належно організованих механізмів народного суверенітету (Ж-Ж. Руссо) [247, с. 53]. Відповідно дієвість та ефективність права є такими, що характеризують право, яке походить від народу (від інтересів всього народу) та виокремилось за допомогою належно організованих інституцій народовладдя, є обумовленим законами природи (П. Гольбах) [190, с. 277], таким чином невідповідність права законам природи є передумовою його неефективності та недієвості. Д. Дідро обґрунтовує думку про те, що право походить від суспільного договору, що засвідчує його визнання всім суспільством в якості єдиного можливого та суспільно цінного засобу упорядкування відносин між людьми [190, с. 262], що вже потенційно націлене на ефективність такого упорядкування суспільних відносин; протидію соціальним конфліктам за допомогою права, якому всі мають бути підкорені (К.-А. Гельвецій) [45, с. 203]. Відповідно право як таке походить від ідеї його ефективності як загальної мети виникнення права, що полягає у протидії (подоланні, попередженні) соціальних конфліктів тощо. На переконання І.-Г. Фіхте, право взагалі являє собою загально соціальне і ціннісне явище, яке історично сформувалося в суспільстві та виявляється у вигляді положень, котрі забезпечуються державою [43, с. 26], відповідно і проблематика дієвості та ефективності права крізь вказане уявлення про право є такою, що характеризує добровільність виконання вимог права, його непорушність, а також можливість їх забезпечення за допомогою державно-владного примусу. Про примус, як умову досягнення правотворчого задуму, зазначає у своїх поглядах і Ч. Беккаріа [19, с. 34], який фактично створює умови для забезпечення реальності права. Зазначене філософ пояснював класовим поділом суспільства, боротьбою за владу в державі та важливістю засобів гарантування стабільного розвитку держави. Цікавими є погляди представників американського просвітництва, які в певній мірі не лише продовжували ідеї європейських просвітників, але і втілювали їх в процесі державно-правового будівництва. Насамперед, мова іде про погляди на право як на явище соціальної реальності, що має не формальний прояв. Право виявляється виключно у вигляді змін правового життя як всього суспільства, так і кожного громадянина (Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. Франклін). Зокрема Т. Джефферсон чітко називає право явищем, що є елементом правового життя суспільства, яке породжує право та втілює в собі право. Закріплення права у вигляді правових документів, ще не означає його втіленість в життя суспільства, відповідно не може вважатись правом [37, с. 22]. Отже, мова іде про вимір права як такого, що має виключно реалізований в житті суспільства характер. Вказаний критерій відповідності або невідповідності суспільних відносин праву, його втіленість чи не втіленість в житті суспільства, фактично є засобом виміру його ефективності або неефективності в сучасному його розумінні. В свою чергу А. Гамільтон наголошує на тому, що до права відносяться лише ті положення, що мають людино вимірний характер, націлені на забезпечення прав та свобод людини, водночас ті правові положення, що мають антигуманний характер не можуть вважатись правом. Право – це продукт діяльності людини, що існує і функціонує виключно в людському середовищі, тому воно не може суперечити природі людини, її соціальній цінності [282]. Т. Пейн в положеннях свого твору «Права людини» за аналогією з поглядами А. Гамільтона наголошував на важливому критерії правового життя – наявності та гарантованості невід’ємних прав людини. Саме ці права людини є межею невтручання держави та інших людей в життя конкретного індивіда. Незважаючи на те, що філософ не виокремлює і не характеризує феномен дієвості та ефективності права, водночас окремо звертає увагу на питання меж його дії крізь призму непорушності прав інших індивідів. Тому і право є таким, що діє виключно в сфері, що не порушує права та свободи інших індивідів [85, с. 141]. Такий критеріальний підхід до характеристики дії права, змістом чого є поступовий перехід об’єктивного права у суб’єктивне є важливою складовою характеристики дієвості права, як самостійного критерію його виміру, виміру механізму його переходу від об’єктивного до суб’єктивного. 
Варто відзначити, що в юридичній літературі, незважаючи на поодинокі дослідження питань ґенези уявлень про дієвість та ефективність права, період до ХVІІІ ст. вченими взагалі не виокремлюється як такий, протягом якого відбувалось зародження уявлень про право як про явище, що підлягає аналізу крізь призму його ролі, значення, спроможності досягнути цілі, заради яких воно створюється, змінюється або скасовується. Разом з тим, перші предметні дослідження дієвості та ефективності права пов’язуються у літературі саме з періодом поч. ХІХ – ХХ ст., оскільки в цей час правові уявлення в цілому набувають багатоаспектного характеру, структуруються на окремі напрями, і, як наслідок, вчені почали більш детально досліджувати і питання дієвості та ефективності права. При цьому, зауважимо, що, характеризуючи даний історичний період, вчені звертаються і до наукових доробків зарубіжних філософів і вчених, які справили відповідний вплив на становлення й розвиток радянської юридичної науки, а згодом і вітчизняної юридичної науки. Зокрема, Н. Р. Нугаєва справедливо зазначає про те, що перший етап появи й розвитку наукових досліджень у зазначеній сфері має так званий класичний характер, оскільки пізнання ефективності права здійснювалось на засадах класичної філософії [182, с. 9]. Його представниками авторка називає І. Канта та Г. Гегеля. Так, у відповідності до кантіанської філософії, на переконання Н. Р. Нугаєвої, ефективність норми права вже характеризується предметно як найбільш повне відображення внутрішнього прагнення людини до волі, яке обмежує його волю лише в тому випадку, коли ця воля порушує волю інших людей. При цьому, чим ближче право до категоричного імперативу, чим більше воно раціональне, чим більше право може бути представлено загальним законом, тим більше воно є ефективним [182, с. 10-11]. Відповідно до філософії Гегеля найбільш ефективним Н. Р. Нугаєва називає, з одного боку, те право, яке найбільше вписується в дух часу, соціокультурний, соціально-політичний та соціально-економічний контексти даної епохи, та, з іншого, – яке забезпечує більшу свободу індивіда, порівняно з іншими, у тих рамках, які задані конкретною епохою [182, с. 11]. До філософії І. Канта та Г. Гегеля як представників наступного періоду розвитку уявлень про дієвість та ефективність права ми ще повернемось, водночас вважаємо несправедливим з наукової точки зору, залишити поза увагою попередній історичний період, протягом якого формується світоглядна основа розуміння дієвості права та його ефективності як інструментальних засобів його виміру. Вважаємо за доцільне умовно період до кін. ХVІІІ ст. умовно назвати періодом світоглядно-інструментального розуміння дієвості та ефективності права, що відзначається наступними особливостями:
	дієвість та ефективність права остаточно ще не виокремлюються в якості самостійних категорій філософії або юридичної науки, водночас використовуються переважно для характеристики як процесу, так і результату поширення права на суспільні відносини, досягнення мети правового впливу, виявлення недоліків правового регулювання та вироблення можливих шляхів їх усунення, в тому числі і шляхом прийняття нових норм права, зміни чи скасування існуючих; 

в уявленнях філософів та мислителів минулого не проводилось чіткого розмежування між категоріями дієвості та ефективності, в тому числі і щодо характеристики права, водночас, поєднання цих категорій дозволяло здійснити вимір права на предмет його сприйняття або несприйняття суспільством, наслідків відповідного ставлення суспільства до вимог права, стану досягнення мети права, заради якої воно створювалось, змінювалось або скасовувалось; 
характеристика дієвості та ефективності права переважно представлена крізь призму тогочасного світоглядного розмежування та співвідношення його природного начала та позитивного прояву. Це обумовило характеристику дієвості та ефективності права, з одного боку, як критеріїв виміру відповідності поведінки людей законам природи, історично сформованому устрою суспільства, канонам пануючої релігії, а з іншого боку, як критеріїв досягнення мети законотворця, який визначив її при прийнятті права, його зміні або скасуванні, фактично співвідносячи стан розвитку суспільних відносин із уявленнями законодавця про їх ідеальну форму розвитку, що регламентована за допомогою норм права і закріплена в його відповідних формах;
у цей період формується широкий спектр уявлень мислителів та філософів про дієвість та ефективність права, в основу яких закладено ідею про сутність права, його заснованість на природі людини, призначення права щодо забезпечення людських потреб та інтересів, походження від закону Всевишнього тощо. Від рівня гарантованості прав та свобод людини, забезпеченості їх потреб та інтересів залежить ефективність права в цілому, а від рівня досягнення мети законотворця – залежить його дієвість, як спроможність реально змінити правову дійсність;
розуміння дієвості права та його ефективності доповнюється ідеєю про розум як джерело створення права, що буде наповнене реальним смислом, націлене на оновлення і вдосконалення співжиття людей, водночас з іншої сторони – орієнтоване на усвідомлення та сприйняття пересічними громадянами, які спроможні зрозуміти його зміст, усвідомити його соціальну значимість та за допомогою власної волі відкоригувати свою поведінку відповідно до вимог норм права.
З поч. ХІХ ст. правові погляди філософів, мислителів, державних діячів минулого суттєво трансформуються, вони набувають складного, багатоаспектного характеру, суттєво деталізують та розширюють уявлення про право, в тому числі і крізь призму його дієвості та ефективності. Зазначені уявлення набувають наукознавчого характеру, відбувається виокремлення категорій дієвості та ефективності права як самостійних категорій юриспруденції. Це дозволяє надати відповідну характеристику праву та будь-якому правовому явищу, процесу, діяльності суб’єктів в сфері права, його ролі та функціональному призначенню. Умовно вказаний період можливо назвати періодом панування багатоаспектного доктринального розуміння дієвості та ефективності права, темпоральними характеристиками якого є поч. ХІХ ст., що триває донині. Насамперед, початок (або перехід панування світоглядного розуміння дієвості та ефективності права до їх багатоаспектного доктринального розуміння) зумовлюється поширенням різноманітних підходів до праворозуміння (юснатуралізм, соціологічний, позитивістський типи праворозуміння, історична школа права, психологічна школа права та ін., які в подальшому набувають неокласичних проявів). Більш детально на пізнавальному потенціалі положень відповідних підходів до праворозуміння, як основи доктринального пізнання дієвості та ефективності права, ми окремо зупинимось в наступному підрозділі дисертації. Однак, можемо відзначити, що саме на поч. ХІХ ст. зародження та розвиток юриспруденції в цілому набуває плюралістичного, багатоаспектного характеру, що обумовлено плюралізацією і самих підходів до розуміння права. Це пояснюється тим, що в залежності від того, який підхід буде закладено дослідником в основу розуміння права, відповідно пізнавальний потенціал положень цього підходу дозволить дослідити закономірності того або іншого правового явища чи процесу, в тому числі і питань дієвості й ефективності права. 
У цей період розвиваються ідеї історичної школи права, засновниками якої вважаються Г. Гуго, Г. Пухта, Ф. Савіньї. В положеннях вказаного напряму праворозуміння розвиваються ідеї про вимір ефективності права як стан його відповідності історично зумовленому рівню розвитку суспільства в поєднанні із рівнем сприйняття права народом [89, с. 590]. Окрім того, вперше вводиться поняття «дія права» як таке, що характеризує його можливість реалізувати життєві потреби суспільства, забезпечити його інтереси на конкретному історичному етапі його розвитку [90, с. 347]. Також через категорію «народний дух», який фактично зумовлює виникнення права та подальше надання йому відповідних форм, обґрунтовується думка про його сприйняття як про критерій виміру права на предмет його відповідності зазначеному народному духу. В іншому випадку право приречене на те, що буде неефективним та в цілому не відповідатиме категорії «право», а являтиме собою сукупність приписів законодавця [248]. На нашу думку, слід погодитись з думкою вчених про те, що положення історичної школи права фактично заклали основу розуміння права як самостійного правового явища [282, с. 23], при чому такий його самостійний характер пояснюється насамперед його призначенням – забезпеченням досягнення правового результату. Тобто мова іде про ефективність права в частині його спроможності реалізувати потреби та інтереси суспільства на конкретному історично зумовленому етапі його розвитку. 
Також спостерігається розвиток та певне переосмислення ідеї природного права, в яких опосередковано піднімаються також питання ефективності права. Ефективність природного права визнається аксіоматичною, виходячи з його сутності та функціонального потенціалу. З огляду на те, що позитивне право є відмежованим від природного та похідним від останнього, його ефективність є відмінною від ефективності природного права та полягає у спроможності формалізувати норми природного права та втілити їх в життя людей. Тобто мова іде про ефективність позитивного права крізь призму стану забезпечення природного права, його поширеності на життя суспільства. У цей період ідеї природно-правового характеру структуруються на самостійні напрями, зокрема: 
	феноменологічний, положення якого доповнюють уявлення про дієвість права як про виявлення його природи та втілення її через свідомість людини у її поведінці (Е. Гуссерль);

екзистенціоналізм, відповідно до положень якого ефективність права слід шукати в бутті людини, яке є мірилом права, визначає зміст та характер його впливу на життя кожної людини (Е. Фехнер, В. Майгофер’є);
герменевтика, відповідно до якої дієвість та ефективність права ототожнюються та пов’язуються з його націленістю на забезпечення справедливості і рівності в суспільстві, стан досягнення яких і буде визначати рівень дієвості та ефективності права (А. Кауфман, В. Гассемер). Тобто мова іде про критеріальну характеристику дієвості та ефективності права як прояву його реальності, досягнення або недосягнення конкретного результату, заради якого право з’являється, змінюється або скасовується. 
Цікавими є погляди Л. Й. Петражицького, який в межах власної концепції психологічного розуміння права характеризує його як прояв психіки людини, що формалізується та доноситься до відома інших людей, які за допомогою властивостей їх психіки спроможні усвідомити зміст вимог права та в подальшому керувати своєю поведінкою. Саме у правовій поведінці людини виявляється і дієвість права, і його ефективність. Дієвість та ефективність права можливо виміряти, визначити недоліки, виробити шляхи щодо їх усунення, удосконалення функціонування права в цілому [198, с. 322]. За аналогією з попередниками вчений визначає в якості єдиного можливого фактору, що зумовлює виникнення, зміну або скасування права – психологічний світ людини, який породжує необхідність зміни правового життя людей. І зміст таких змін, об’єктивна необхідність у яких зумовлена психологічним світом людини, визначатимуть в подальшому ефективність або неефективність права [96, с. 52-53]
Положення концепції позитивізму, що розвиваються у поглядах І. Бентама, Дж.-Ст. Мілля, Дж. Остіна так само доповнюють уявлення про дієвість та ефективність права. В положеннях зазначеної концепції, яка за основу сприйняття права бере уявлення про його писаний, формально визначений характер, вперше розкривається дієвість та ефективність права крізь призму властивостей саме позитивного права. Вказані властивості було відмежовано одна від одної, при чому дієвість права визнано такою властивістю права, що характеризує процес його поширення на суспільні відносини відповідно до формально закріплених положень, а ефективність права визначається крізь призму результату його дії, який виявляється у змінах правової сфери життя суспільства, змінах правового становища суб’єктів права. Зокрема, І. Бентам пов’язує дію права з проявом індивідуальних потреб й інтересів у праві та механізмів їх реалізації, а ефективність права – з їх реалізованістю [20; 261]. В свою чергу Дж.-Ст. Мілль пов’язує ефективність права з реально забезпеченою та досягнутою корисністю для людини, з можливістю індивідуалізації людини, її відмежуванням від держави шляхом закріплення та реального гарантування її інтересів [165]. В такому ж аспекті характеризує дієвість права Дж. Остін. На його переконання, реалізація права опосередковується розумом людини та її досвідом, втілюється в її поведінці, а отже свідчить про дієвість права. Водночас результат такої поведінки характеризуватиме авторитетність волі суверена, який фактично і надав праву статус права [191]. Так само Г. Кельзен ефективність права опосередковано характеризує через категорію «унормовування життєдіяльності суб’єктів права» [101, с. 56, 134-136], а результати такого унормовування характеризуватимуть його соціальне призначення. 
Окремо слід відзначити важливий внесок у становлення вчення про дієвість та ефективність права, що зробили представники соціологічної школи праворозуміння (М. Вебер, Е. Дюркгейм, О. Конт та ін.), які у своїх поглядах виокремлюють категорії «ефективність» та «дієвість» по відношенню до характеристики поширеності права, його впорядковуючого впливу на суспільні відносини. Так, М. Вебер опосередковано вказує на те, що право пов’язується із процесом соціалізації, змістом якого є встановлення взаємовідповідності між соціальними потребами у правовому регулюванні та результатами трансформації суспільних відносин під впливом дії права. Чим більший рівень такої взаємовідповідності, тим ефективнішим є право, чим менший – навпаки [42, с. 25-29]. Водночас дія права вченим пов’язується із так званим «процесом соціальної дії права» [35, с. 509-510], який включає в себе тлумачення права та його реалізацію [35, с. 512]. В свою чергу Е. Дюркгейм наголошує на зумовленості ефективності права характером впливу права на відповідні сфери правового регулювання, що потребує встановлення об’єктивної необхідності в певній передбачуваній поведінці людей [64], а О. Конт взагалі пов’язує ефективність права з категорією правопорядок [118]. 
Таким чином, бачимо, що починаючи з поч. ХІХ ст. спостерігається досить стрімкий розвиток саме наукових досліджень різноманітних аспектів дієвості та ефективності права, що супроводжується відмежуванням дієвості права від його ефективності та виявляється у формуванні різноманітних концепцій та підходів до пояснення сутності, змісту, особливостей прояву та виміру вказаних властивостей права. При цьому, зауважимо, що категорії «дієвість» та «ефективність», як характеристики права, вивчаються в контексті загального пізнання права, його сутності, будови, значення, шляхів вивчення й удосконалення.
На початку ХХ ст. правова наука переживає трансформаційний період, за якого відбувалась поступова її структуризація на європейську традиційну (західну – відповідно до трактувань радянської юридичної доктрини. – Прим. авт.) та радянську, яка переважно відмовляється від дореволюційних наукових доробків та не сприймає результати наукових досліджень в сфері права, представлені в західній юридичній науці, визнаючи їх буржуазними, а отже такими, що суперечать соціалістичній ідеології та є суспільно шкідливими. Якщо західна юридична наука пішла шляхом подальшої плюралізації уявлень про дієвість і ефективність права та засновувалась на положеннях відповідних підходів до розуміння права, які в свою чергу у ХХ ст. переосмислюються та виявляються у широкому колі неокласичних й інтегративних підходів, то радянська юридична наука намагалась сформувати власну соціалістичну юридичну доктрину, де правові явища досліджуються як похідні від суспільно-економічного базису радянської держави, в основі яких знаходиться соціалістична ідеологія як єдина правильна. Це призводить в свою чергу до певної обмеженості та занепаду наукових досліджень питань дієвості та ефективності права. У західній юридичній науці з кін. ХІХ – поч. ХХ ст. і до сьогодні розвивається широкий спектр поглядів, в яких дієвість та ефективність права набувають багатоаспектного розуміння, при якому ефективність права є відмінною характеристикою права від його дієвості. Зокрема, ефективність права розглядається вченими як конкретний результат змін (трансформацій), які відбуваються в суспільстві під впливом дії права. З огляду на це ефективність права розглядається в межах категорії «результату» його функціонування як реакція соціуму на зміни правового регулювання, що підлягає виміру крізь призму відповідних критеріїв (Ж. Карбон’є, Ч.-Х. Кулі, Л. Мейхью) [136, с. 88; 98, с. 129; 160, с. 226], виявляється у вигляді конкретних змін (показників цих змін) життя пересічних громадян  (Т. Парсонс, Д. Тернер) [321, с. 123-125; 270]. Крім того ефективність права пропонується розглядати і як показник цивілізованості суспільства, рівень якої було змінено за наслідками дії права (М. Фуко) [285], результат історично зумовленого ступеня розвитку права, що відповідає або не відповідає потребам суспільства на відповідному історичному етапі його розвитку (Дж. Г. Берман, А. Подгорецкі) [308; 319; 320]; характеризується відповідним ступенем його сприйняття або несприйняття соціумом (М. Гравітца, Р. Пенто, Ю. Хабермас) [235, с. 387; 313, с. 298; 314, с. 358-359]; відображає особливості поширення положень законодавства, що закріплюють норми права, на суспільство, змінюючи якісно і кількісно показники рівня його розбудови (Р. Дарендорф) [310] тощо. Як ми вже зазначали вище, категорія «дієвість права» є відмінною від категорії «ефективність права», хоча вони взаємопов’язані між собою. Переважно в зарубіжній юридичній літературі дієвість права визначається насамперед процесуальними властивостями поширення права на суспільні відносини та механізму досягнення юридично значимого ефекту. Дієвість права визначає насамперед його реальність, дозволяє охарактеризувати ефективність механізму реалізації права, його сприйняття суспільством. Саме плюралістичність досліджень проблем дієвості та ефективності права характерна для наукових юридичних розробок, що проводились в країнах Західної Європи та Сполучених Штатів Америки, де дієвість та ефективність права визнавались багатоаспектними феноменами, що були пов’язані між собою єдиним об’єктом – правом, які його характеризували.
Водночас, в радянській юридичній науці, незважаючи на досить обмежену кількість наукових розробок питань дієвості та ефективності права, зазначена проблематика в наукознавчому плані зазнає все більшої критики, ставлячи під сумнів взагалі існування проблеми дієвості та ефективності соціалістичного права. Це пояснювалось тим, що соціалістичне право апріорі не може бути недієвим та неефективним. Зокрема, як відзначає К. С. Ємельяненко, у першій половині 30-х років погляди соціологів права були розцінені як теоретично та політично помилкові і відверто ворожі. При цьому, головну роль у розгромі вітчизняної соціологічної юриспруденції відіграла Перша всесоюзна нарада юристів з питань науки радянської держави і права 1938 p., яка визначила доктрину юридичного позитивізму офіційною в державі [67, с. 4]. Відповідно до неї А. Я. Вишинським було запропоновано розуміти під правом сукупність правил поведінки (норм), встановлених або санкціонованих соціалістичною державою, що виражають волю робітничого класу та всіх трудящих, правил поведінки, застосування яких забезпечується примусовою силою соціалістичної держави [38, с. 89-90]. Іншими словами з тих пір право ототожнювалось із законодавством, яке приймалось владою, та примусовою силою, яка його забезпечувала [167]. Наслідком цих подій стало те, що наукові розробки проблем ефективності права (як і дієвості права. – Прим. авт.) фактично виявились під забороною [67, с. 5]. Слід відзначити, що прямої юридично закріпленої заборони здійснювати наукові дослідження питань дієвості та ефективності права не було, водночас їх доцільність була поставлена під сумнів, оскільки радянське право не могло бути недієвим та неефективним, а отже проблеми як такої не існує, відповідно і її дослідження не є доцільним. Однак, слід звернути увагу, незважаючи на те, що безпосередніх досліджень проблем дієвості та ефективності права протягом 30-х – 50-х років ХХ ст. в радянській юридичній науці майже не проводилось, окремі ідеї щодо дієвості та ефективності права опосередковано вченими висловлювались і обґрунтовувались при дослідженні питань реалізації права, його застосування, соціалістичної законності та правопорядку.  
Починаючи з 60-х рр. ХХ ст. розпочався новий період дослідження проблем ефективності права, який продовжився аж до кінця 80-х рр. ХХ ст. Серед основних дослідників цього періоду, які звертались до вивчення зазначених питань, можна назвати С. С. Алексєєва, А. Б. Венгерова, В. В. Глазиріна, В. П. Казимирчука, Д. А. Керімова, М. П. Лєбєдєва, П. М. Рабіновича, І. С. Самощенко, Л. С. Явича та ін. В юридичній літературі зазначений період характеризують по-різному, зокрема, як: 1) період відродження соціології права [67, с. 5] (самі положення соціології право найбільш ґрунтовно характеризують соціалізацію права як прояв його дієвості та досягнення правом ефективності. – Прим. авт.); 2) перший етап періоду активного обговорення питань ефективності права у радянській доктрині права (при цьому, другим етапом називається період з 90-х рр. ХХ ст. по сьогоднішній день) [12; 13]; 3) початок вивчення питань виміру ефективності права [209, с. 119-120]; 4) радянський період [71, с. 15-16]; 5) некласичний (марксистський) період [182, с. 10-11] тощо. Для нього було характерним домінування вузько нормативного підходу до розуміння права і нормативіського типу розуміння його сутності, що обумовило тлумачення ефективності права виключно в ракурсі ефективності правових норм [209, с. 120; 133, с. 118], яка визначалась, наприклад, як співвідношення між фактичними результатом їх дії й тими соціальними цілями, для досягнення яких ці норми були прийняті [133, с. 22; 222, с. 233]. Інакше кажучи, в окреслений період розуміння ефективності права зводилось до питань ефективності і формальної якості норм законодавства [71, с. 15-16], що було наслідком проголошеної у 30х рр. фундаментальної ідеологічної ролі в радянській юриспруденції позитивістського підходу до пізнання права.
Основними рисами наукових досліджень у цей період С. О. Жинкін називає наступні: 1) методологічні основи досліджень не дозволили вийти за межі «позитивістського» розуміння ефективності права; 2) ефективність права зводилась до вивчення дієвості приписів держави загального характеру, незалежно від їх соціального змісту; 3) проблеми удосконалення законодавства переважно розглядались як проблеми підвищення формальної, структурної, стилістичної якості законів, тобто по суті зводились до проблем законодавчої техніки; 4) підкреслювалась економічна та соціальна обумовленість забезпечення ефективності правових норм; 5) головним фактором ефективності права вважався економічний; 6) аксіологічним, антропологічним, психологічним аспектам ефективності норм законодавства і ефективності права в цілому, як соціально-духовному регулятору, практично не приділялась увага [71, с. 6]. Тим не менш, таке звужене розуміння права і його ефективності не перешкоджало формуванню різноманітних підходів та поглядів в його межах. Таким чином, радянський період з 60-х по 80-ті рр. ХХ ст. можна визначити, як період розвитку вчень про ефективність нормативно-правових регуляторів суспільних відносин. Водночас, дієвість та ефективність права, так само, як і в попередньо розглянутих періодах, не розмежовувались (подекуди ефективність визначалась через категорію дієвості), а дослідники ставили перед собою іншу мету – оптимізацію нормативно-правових актів та забезпечення реалізації державної політики. 
Останній етап, який виділяється у наукових джерелах – сучасний, або постнекласичний, який розпочався у 90-х рр. ХХ ст. і триває на сьогодні. Його формування відбувалось під впливом низки подій: розпад СРСР, набуття незалежності колишніми радянськими республіками, у тому числі Україною, прийняття низки принципово нових і важливих нормативно-правових актів, нове спрямування розвитку правової науки, у тому числі: відмова від застарілих радянських концепцій та ідеологій, керування зарубіжним, насамперед європейським досвідом, розширення розуміння права від суто нормативного до широкого, за якого його джерелами визнано норми моралі, звичаї тощо. Зазначені зміни, що мали місце у країні, правовій системі та науці, вплинули на необхідність формулювання нових концепцій і доктрин, які віддзеркалюватимуть правову дійсність і відповідатимуть потребам часу. Викладене стосується й виниклої потреби у перегляді існуючих знань та новому вивченні сутності «ефективності права», аналізу проблеми дієвості права, шляхів їх визначення й методів вимірювання, відмежування від суміжних категорій та ін. 
Проте, як зауважує І. В. Болокан, у сучасний період розвитку правової науки хоча й продовжується дослідження питань ефективності права, але не так активно [26, с. 14-15]. Серед сучасних дослідників проблем ефективності права можна назвати таких науковців, як: М. Р. Аракелян, К. С. Ємельяненко, С. О. Жинкін, В. В. Завальнюк, М. В. Колесник, В. В. Лапаєва, О. В. Малько, Н. М. Оніщенко, С. І. Пунченко, П. М. Рабінович, Г. В. Рибікова, Т. І. Тарахонич, Н. І. Хлуденєва та ін. Внаслідок їх активної наукової роботи сьогодні сформувалась низка концепцій розуміння й виміру дієвості та ефективності права. Зокрема, Г. В. Рибікова та М. В. Колесник серед них називають наступні: 1) телеологічну, згідно з якою дієвість та ефективність права залежать від досягнення поставленої мети; 2) аксіологічну, відповідно до якої дієвості та ефективність права залежать від його здатності забезпечити об’єктивно існуючі потреби суспільства у правовому регулюванні суспільних відносин; 3) біхевіористську, згідно з якою дієвість та ефективність права залежать від того, наскільки сформульоване в межах норми правило поведінки відповідає сформованим у суспільстві зразкам поведінки; 4) технологічну, згідно з якою дієвість та ефективність права можна досягти за допомогою алгоритму дій, спеціально визначених для досягнення соціально корисного результату; 5) економічну, відповідно до якої дієвість та ефективність права розглядаються у ракурсі співвідношення отриманого ефекту до кількості витрат на його досягнення [241, с. 20].
Розглядаючи надану Г. В. Рибіковою та М. В. Колесником характеристику вказаним концепціям, приходимо до думки, що в цілому сучасні концепції вивчення дієвості та ефективності права не є чимось новим. Натомість їх радше розглядати у якості пристосованих до сучасних реалій дореволюційних і радянських концепцій. До того ж, наявні наукові доробки, в яких вивчення дієвості та ефективності права зводиться лише до вивчення дієвості та ефективності правових норм. Такий підхід викликає певні сумніви, оскільки в цілому суперечить застосованому Конституційним Судом України підходу до визначення права та його форм. А саме, згідно з його рішенням, право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства [242].
Слід відзначити, що в сучасних умовах розвитку наукових досліджень в цілому спостерігається посилення міждисциплінарності наукових розробок, при яких пізнавальна проблематика виходить за межі предметів дослідження тих або інших суспільних наук. Це вплинуло і на особливості дослідження дієвості та ефективності права, окремі аспекти яких стають предметами розробок вчених – представників політичних (В. П. Горбатенко, А. П. Кучеров, Т. В. Мерхнюк, В. М. Ніконенко [50; 206; 207]), соціологічних (Т. Л. Алавідзе, Я. Я. Гозман, К. Кульчар [5]), психологічних (В. І. Ковальов) [105]) та інших наук. Наслідком такої міждисциплінарності сучасних досліджень дієвості права та його ефективності є посилення плюралістичності досліджень, що супроводжується виникненням та обґрунтуванням різноманітних поглядів, ідей та вчень, які навіть подекуди мають діаметрально протилежний характер, відзначаються певним ступенем дискусійності. Це було типовим для наукових досліджень поч. ХХ ст., представленим в зарубіжній юридичній науці, та стає притаманним сучасним науковим дослідженням питань дієвості та ефективності права, на що ми ще будемо звертати увагу в подальшому, наголошуючи на неоднозначності доктринального розуміння понять «дієвість права» та «ефективність права», їх ознак, співвідношення, шляхів посилення тощо. 
Звідси можемо підсумувати, що наукове дослідження дієвості та ефективності права має відбуватись сьогодні з урахуванням широкого розуміння сутності, системи та джерел (форм) права. Відповідно, при виробленні доктринальних підходів до характеристики вимірів дієвості чи ефективності права, необхідно встановлювати, яким чином вважатиметься дієвим чи ефективним право в кожній з його форм: формалізованих та неформалізованих. На нашу думку, окреслене слугує одним з можливих напрямків подальшого розвитку наукових досліджень предмету цієї дисертаційної роботи. Окрім того, відзначимо й те, що у переважній більшості автори не звертаються до проблем розмежування дієвості та ефективності права, те саме стосується й понять корисності та результативності. Виключення складають окремі наукові дослідження, присвячені вивченню дієвості чи ефективності правових норм окремих галузей права. Відтак, вважаємо, що іншим потенційним напрямком у розвитку наукових розробок дієвості та ефективності права має стати розмежування вказаних категорій, а також їх відмежування від інших суміжних правових понять.
Багатоаспектний підхід до розуміння права, який набуває наукознавчого характеру, є характерним і для сучасних наукових досліджень права, в тому числі це стосується і існуючих наукових розробок питань дієвості та ефективності права. Насамперед, це виявляється у плюралізації уявлень вчених, їх заснованості на широкому спектрі методологічного інструментарію наукового пізнання, можливості дослідження тих або інших аспектів не лише самого права, але і питань його визначення, характеристики, виміру, зокрема і дієвості та ефективності права. В цьому плані слід в певній мірі погодитись з думкою Н. Р. Нугаєвої, яка одна з небагатьох вчених виокремлює етап кін. ХІХ – поч. ХХ ст. як некласичний, що супроводжується подоланням панування світоглядних явлень про право та їх трансформацією у наукові дослідження, які характеризуються існуванням численних шкіл права, що по-різному пояснюють різноманітні правові феномени [182, с. 9]. Не повністю погоджуємось із хронологічними рамками виокремленого вченою періоду, однак підтримуємо думку щодо існування і панування відповідних шкіл праворозуміння, розширення їх пізнавального потенціалу, трансформації їх положень на сучасному етапі розвитку юриспруденції, які становлять як пізнавальну основу дослідження права в цілому, так і є засобом визначення методологічної основи пізнання права, його властивостей, виміру його дієвості та ефективності.
Таким чином, на підставі вищевикладеного у підрозділі можемо виділити кілька історичних етапів становлення вітчизняних доктринальних уявлень про дієвість та ефективність права в межах загального періоду панування їх багатоаспектного доктринального розуміння, а саме: 
1) етап зародження і становлення багатоаспектного розуміння дієвості та ефективності права, що триває до сер. 20-х років ХХ ст., для якого було властивим формування чисельних концепцій і підходів до розуміння й вивчення права. Дієвість та ефективність права на цьому етапі вивчається в межах загального пізнання права, його сутності й значення; вказані властивості права остаточно не були розмежовані, не отримали і свого однозначного категоріального розуміння. Фактично, дієвість та ефективність права, як об’єкти пізнання, визначаються не лише на підставі філософських доробків та принципів філософії, але і на підставі науково-правових досліджень представників різноманітних шкіл права, серед яких основними були історична, психологічна, соціологічна, позитивістська тощо; 
2) радянський етап розвитку розуміння дієвості та ефективності права (кін. 20-х років – кін 80-х років ХХ ст.), який пов’язаний із абсолютизацією вказаних категорій як невід’ємних властивостей радянського права, що не може бути поставлено під сумнів в умовах панування радянської ідеології державно-правового будівництва. В період з кін. 20-х років ХХ ст. і до сер. 30-х років ХХ ст. в наукових дослідженнях права спостерігається поступова відмова від надбань дореволюційної правової науки, що супроводжується критикою уявлень про дієвість та ефективність права, як штучно створеної проблематики, що не може стосуватись права взагалі, оскільки недієве та неефективне право не може вважатись правом взагалі та підлягає скасуванню. Розвиток юридичної науки з кін. 30-х років ХХ ст. і до кін 50-х років ХХ ст. пов’язаний із певним занепадом досліджень дієвості та ефективності права, які фактично були відкинуті дослідниками-правознавцями як такі, що не становлять пізнавальної цінності, окрім того численні концепції і підходи, які формувались раніше, особливо до 1917 року визнавались як ідеологічно шкідливі. Суттєво активізується розвиток радянської правової доктрини, в тому числі і дослідження питань дієвості та ефективності права, у 60-х – 80-х роках ХХ ст., що супроводжується доктринальним ототожнення права й закону, а відтак й звуженням меж дослідження дієвості та ефективності права виключно питаннями ефективності нормативно-правових приписів, особливостями процесу та змісту їх поширення на суспільні відносини в частині досягнення юридично значимого результату; 
3) сучасний етап розвитку розуміння дієвості та ефективності права, хронологічними межами якого є 90-ті роки ХХ ст., який триває і до нині, що характеризується поступовою відмовою від панування радянської ідеології, розширенням меж пізнання дієвості та ефективності права, переосмисленням концепцій дієвості та ефективності права, які формувались протягом ХІХ-ХХ ст., посиленням плюралізації уявлень про дієвість та ефективність права. Сучасний період варто охарактеризувати як такий, що супроводжується суттєвою інтенсифікацією наукових досліджень дієвості й ефективності права, що зумовлено попереднім занепадом та невиправданим політичним нівелюванням значимості вивчення дієвості та ефективності права, необхідністю вироблення сучасного вчення про ефективність права та його дієвість як невід’ємних його властивостей. З огляду на це важливо звернути увагу на необхідність встановлення особливостей сучасного стану наукового дослідження дієвості та ефективності права, які в цілому характеризуватимуть його наукознавчий потенціал.
Враховуючи проведений нами аналіз доктринальних поглядів на питання наукознавчих аспектів дієвості та ефективності права, відзначаючи епізодичність їх представлення в літературних наукових джерелах, певну хаотичність і непослідовність відповідних доктринальних уявлень, вважаємо за доцільне узагальнити сучасний стан наукового дослідження дієвості та ефективності права, який можливо охарактеризувати в межах наступних положень. Сучасний стан дослідження дієвості та ефективності права характеризується: 
	по-перше, плюралізацією поглядів вчених на дієвість та ефективність права як категорій, що характеризують: властивості права, особливості його поширеності на суспільні відносини; мету утворення права; форми прояву права та показники його реальності, стан досягнення ним бажаного правового ефекту; засоби виміру реалізації функціонального призначення права тощо. Така плюралізація поглядів вчених на питання дієвості та ефективності права свідчить про багатоаспектність вказаних категорій, їх спільність та відмінність між собою, складність та остаточну невизначеність їх призначення як в межах практики функціонування права, так і в межах доктринальних характеристик стану поширеності права та результатів його впливу на суспільні відносини; 

по-друге, посиленням міждисциплінарності наукових досліджень дієвості та ефективності права, різноманітні аспекти яких стають об’єктом пізнання як юридичних наук (теоретико-правових, галузевих, спеціально-прикладних), так і неюридичних, що вивчають політичні, економічні, соціологічні, психологічні та інші складові дієвості та ефективності права (політичні, економічні, соціологічні, психологічні науки) тощо;
по-третє, об’єктивною необхідністю деідеологізації правових досліджень дієвості та ефективності права, що обумовлено тривалим пануванням у вітчизняному суспільстві офіційної ідеології радянської держави, під впливом якої розвивалась вітчизняна юридична наука в минулому столітті. Вказане вимагає відходу від аксіоматичного визнання дієвості та ефективності в якості абсолютних і невід’ємних властивостей права, а також наявності проблем дієвості та ефективності права виключно в тих країнах, правові системи яких належать до систем так званого англосаксонського типу; 
по-четверте, об’єктивною потребою наукового переосмислення широкого кола теоретико-правових та практичних аспектів дієвості та ефективності права як багатовимірних явищ, що відзначаються місцем у категоріальному апараті, сутністю, ознаками та функціональним призначенням, процесуальними та результативними формами виміру тощо; 
по-п’яте, особливостями правового та організаційного забезпечення дієвості та ефективності права, що зумовлює можливість їх вивчення крізь призму самостійних форм виміру права, що регламентовані за допомогою правових норм та відзначаються певним рівнем досягнення, потенційною спроможністю до посилення тощо.
1.2 Дієвість та ефективність права в аспекті сучасних типів праворозуміння

Проведений аналіз ґенези уявлень про дієвість та ефективність права, що здійснено у попередньому підрозділі дисертації, доводить, що підходи до їх розуміння різняться не лише залежно від того, в межах якого історичного періоду вони зароджуються та розвиваються, але і залежно від положення якого підходу (підходів) до праворозуміння покладені в основу тлумачення права крізь призму його дієвості та ефективності. Останнє підтверджується широким колом наукових думок з приводу дієвості та ефективності права, обґрунтованих засновниками або послідовниками відповідних концепцій розуміння права. Це в свою чергу доводить факт виникнення та розвитку концептуальних підходів до розуміння дієвості та ефективності права, які засновані на відповідних положеннях розуміння права. 
Положення праворозуміння в пізнавальному плані є важливими для узагальнення доктринального розуміння досліджуваного правового явища або його властивостей, оскільки забезпечують формування методологічного підґрунтя для узагальненого розуміння явища як такого, що наділене правовими властивостями. Іншими словами, можна констатувати, що дослідження особливостей дієвості права та його ефективності як самостійно, так і у їх взаємозв’язку, доцільно засновувати на положеннях відповідних підходів до розуміння права, попередньо визначивши їх пізнавальні переваги та науково-дослідну недостатність.
В юридичній літературі пізнавальний потенціал праворозуміння розкривається переважно крізь призму відповідних його типів, шкіл та положень, які формуються історично, розвиваються та досягають певного рівня свого сучасного осмислення. Функціонально ці типи, школи та положення відображають одночасно і процес, і результат цілеспрямованого пізнання права, його сприйняття, оцінку та ставлення до права як до специфічного соціально-культурного явища [149, с. 7]. Фактично обраний підхід до праворозуміння дозволяє сформувати та усвідомити зміст відповідної наукової парадигми, що являє собою теоретико-методологічний підхід до формування образу права і до розуміння його сутності. Цей підхід передбачає теоретичне виділення важливих аспектів загальної проблеми в межах тієї чи іншої методології аналізу. Оскільки існує багато наукових концепцій праворозуміння, сформованих у різні часи і різними науковими школами, то важливо враховувати багатоманітність критеріїв типології цього феномену, що покладені в основу узагальнення підходів до праворозуміння. Відповідно тип праворозуміння являє собою деякий образ, вираз права, що характеризується сукупністю найбільш загальних його сутнісних властивостей (теоретична складова) та ознак ціннісного ставлення до нього (практична складова), дає підставу сприймати різні типи праворозуміння як теоретико-методологічні інструменти дослідження права з різних поглядів, завдяки чому можна якнайповніше представити феномен права [149, с. 7-8], в тому числі і крізь призму його дієвості та ефективності, як невід’ємних його властивостей. 
Враховуючи принципове значення типів праворозуміння як пізнавальної основи вивчення проблем дієвості та ефективності права, в тому числі і крізь призму їх порівняльно-правового аналізу, вважаємо за доцільне, засновуючись на результатах дослідження історіографічних аспектів їх пізнання, в межах цього підрозділу дисертації:
	по-перше, визначити сучасні типи праворозуміння та розкрити їх зміст як пізнавальну основу аналізу правових явищ та їх властивостей;

по-друге, на підставі аналізу положень сучасних типів праворозуміння з’ясувати та охарактеризувати їх переваги для дослідження дієвості та ефективності права як об’єктів порівняльно-правового аналізу.
Наукове дослідження будь-яких явищ і процесів правової дійсності зумовлює необхідність попереднього формування методологічної основи такого дослідження, яка на світоглядному рівні має надати відповідь на те, що таке є право. У попередньому підрозділі дисертації нами було встановлено, що з поч. ХІХ ст. відбувається зародження та розвиток підходів до праворозуміння, які представлені у вигляді відповідних шкіл праворозуміння та на сьогодні узагальнені в юридичній науці у вигляді відповідних типів праворозуміння. Складність та багатоаспектність самого феномену права, а з ним і відповідних його характеристик, в тому числі і його дієвості та ефективності, зумовлюють на сьогодні як неоднозначність доктринальної характеристики типу праворозуміння, так і неоднозначність їх виокремлення. 
На переконання С. С. Алексєєва, тип праворозуміння доцільно визначити як органічне поєднання процесу та результату пізнавальної діяльності людини, що формує уявлення про право крізь призму його оцінки зі сторони дослідника, а також ставлення до нього [7, с. 11-13]. Подібним є підхід вчених, які визначають тип праворозуміння як особливий образ права, що сформований дослідником у власній уяві, змістом якого є властивості права, сприйняті та усвідомлені опосередковано через світоглядну позицію суб’єкта наукового дослідження [111]. Окрім того, тип праворозуміння визначається в юридичній літературі і як індивідуалізований підхід дослідника-правознавця до пізнання права, в якому ним сформовано попереднє ставлення до об’єкту дослідження, яке відображається на його результатах [39, с. 9] тощо. На нашу думку, тип праворозуміння також можна визначити і як узагальнені типологізовані уявлення дослідників-правознавців про право, що сформовані на підставі їх пізнавальної діяльності щодо виявлення сутнісних властивостей права, їх осмислення та оцінки. Вказані типи праворозуміння фактично формують основу як сутнісного сприйняття права, так і подальшого дослідження правових явищ та процесів. Тому і в частині вивчення дієвості та ефективності права типи праворозуміння відіграють важливу роль, забезпечуючи:
	по-перше, конкретизацію уявлень про право, що визначатиме відповідне сприйняття дослідником таких його характеристики як дієвість та ефективність;

по-друге, врахування багатоаспектності дієвості та ефективності права як проявів його природи, сутності, змісту, функціонального призначення, засобів виміру, шляхів удосконалення тощо;
по-третє, здійснення порівняльно-правового дослідження дієвості права та його ефективності, спільність та відмінність яких має варіативний характер, що залежить від пізнавального підходу (підходів) обраних дослідником для розуміння права.
Як нами вже було зазначено вище, дискусійним в юридичній науці є не лише розуміння типів праворозуміння, але і типологізація відповідних підходів до розуміння права та їх характеристика. Це в свою чергу відбивається і на особливостях дослідження дієвості та ефективності права крізь призму їх порівняльно-правового аналізу. Розмаїття типів праворозуміння, які виділяються в сучасній теорії права, зумовлено складністю та багатоаспектністю права, що, на переконання вчених, відбивається на трьох основних напрямах наукового пізнання права (типах), а саме природно-правовому (юснатуралістичному), нормативістському (позитивістсько-легістському) та соціологічному (лібертарно-правовому) [152, с. 54]. У зв’язку із вказаним можна припустити, що запропонований Р. П. Луцьким підхід до узагальнення положень праворозуміння є досить поширеним серед науковців. Відтак ці три напрями наукового пізнання (типи), дійсно, є основними, або, як їх ще називають, класичними чи доктринальними. Причому єдиної загальноприйнятної класифікації типів праворозуміння поки немає, а вибір тієї чи іншої концепції – це насамперед результат суб’єктивної оцінки науковця [149, с. 8]. Тим самим автор наголошує на тому, що в умовах сучасного плюралізму наукових підходів до пізнання права обрання одного з них залежить від особистих переконань дослідників [149, с. 9]. На нашу думку, такий підхід буде обмеженим, оскільки на визначення пізнавальної основи дієвості та ефективності права впливає також мета та завдання дослідження, особливості предмету наукового пізнання, виокремлена та обґрунтована автором методологічна основа наукового дослідження тощо. Тому виключно переконання вченого в процесі наукового дослідження є недостатньо. Більш того, на нашу думку, кожна з існуючих концепцій розуміння права характеризує його окремо взятий бік, його певну властивість, яка береться за основу для подальшого вивчення впливу права на суспільні відносини та оцінки його дієвості й ефективності (а також для інших цілей наукових пошуків). Тому, навряд чи можна вести мову про помилковість будь-якої з них, особливо зважаючи на аргументацію, методологічну та джерельну базу таких досліджень. 
Типологізація підходів до праворозуміння в юридичній літературі також має неоднозначний характер, що зумовлено широким колом уявлень про розуміння права та неоднозначністю критеріїв їх типологізації. Зокрема, вченими з урахуванням особливостей предмету дослідження пропонується виокремлювати в якості сучасних типів праворозуміння легістський, природно-правовий та лібертарно-юридичний (В. С. Нерсесянц) [175, с. 341-343], кожен з яких має свої пізнавальні переваги та недостатності. Так само за критерієм характеру прояву права О. Е. Лейст пропонує до типів праворозуміння відносити нормативістський, відповідно до якого проявом права є його форма; соціологічний, що пов’язує прояв права з правовою сферою життя суспільства, та природно-правовий тип, згідно з яким право є елементом природи людини [146, с. 5-6]. Окрім того, вченими пропонується також віднести до типів праворозуміння позитивістський і неопозитивістський, які виокремленні за результатами поєднання в критеріях як типологізації таких його складових як поширеність уявлень та їх розвиток і переосмислення [31, с. 69-70], позитивістський, складовою якого є легістський тип, соціологічний і психологічний підходи, а також метафізичний тип, який консолідує в собі природно-правовий і лібертарно-юридичний підходи [143, с. 37]. 
Ознайомившись із поняттям праворозуміння та його типів, пропонуємо коротко окреслити їх сутність та особливості, що, на нашу думку, становить основну умову для визначення особливостей пізнання дієвості та ефективності права крізь призму відповідних типів праворозуміння, оскільки характеристика як дієвості, так і ефективності права має співпадати зі специфікою кожного обраного для вивчення типу праворозуміння. З огляду на зазначене вище, вважаємо за доцільне звернутись до наукових джерел, у яких викладено характеристики кожного з сучасних типів праворозуміння. Саме їх доктринальна характеристика сприятиме нам встановити їх пізнавальне значення для дослідження дієвості та ефективності права як взаємопов’язаних категорій юридичної науки. Вказане підтверджується і думкою С. О. Жинкіна про те, що важливе методологічне значення має розгляд категорії «ефективність» (так само і категорії «дієвість». – Прим. авт.) як з традиційних позицій, так і у відповідності до нових підходів до поняття та соціальної ролі права [72, с. 24].
Природно-правовий тип праворозуміння акцентує увагу на таких особливостях розуміння права, відповідно до яких воно розглядається не в якості закону або акту державної волі, забезпеченого державним примусом, а як втілення, мірило справедливості і розуму [111, с. 13-14]; його основними критеріями називаються ідеї добра, гуманізм, формальна рівність, свобода та ін.; людина визнається найвищою цінністю [203, с. 262]; право розглядається ширше за нормативно-правовий акт та вивчається у якості уособлення сукупності ідей та понять про норми, права, обов’язки, заборони, природні умови їх виникнення та реалізації, порядок і форми захисту [253, с. 222], які є в громадській свідомості та орієнтовані на моральні цінності; закон визнається однією з форм права [152, с. 54; 168, с. 38]. На нашу думку, природно-правовий тип праворозуміння, пізнавальні можливості якого на сьогодні викликають все більший інтерес серед науковців, функціонально спроможний вплинути на уявлення дослідника, сформувавши в його уявленні сприйняття права як елементу природи, тобто такого, що:
	зародилось і розвивається, а також функціонує об’єктивно, без нього неможливе існування суспільства в цілому; 

є притаманним будь-якому суспільству, а при його державно-владній організації набуває позитивного характеру; 
формалізується у системі правових положень, забезпечуючи тим самим вираз сутності природного права, втілення його засад в життя суспільства. 
Таким чином і дієвість, і ефективність права є об’єктивними, без яких право не може вважатись правом. Право апріорі не може бути неефективним та недієвим, оскільки в такому випадку ми не можемо говорити, що це є право. Природний характер дієвості та ефективності права визначаються єдиним і можливим правом – природним, а недієвість та неефективність природних законів призводить до самознищення людини, а з нею і суспільства. 
До сучасних типів праворозуміння варто віднести також і позитивістський тип, положення якого визначають право в якості системи або сукупності правових норм, що: закріплені у відповідних формах права, походять від держави (суб’єктів державної влади) [203, с. 263]; виражають державну волю, регулюють найбільш важливі суспільні відносини та націлені на реалізацію, в тому числі за допомогою державно владного примусу [118], в певній мірі є ототожненими з категорією «закон» [27, с. 13-14]. В пізнавальному плані позитивістський тип праворозуміння дозволяє досліднику взяти за основу ідеї формального прояву права та його призначення щодо унормовування суспільних відносин, життя кожного індивіда, і це відбувається виключно за допомогою державно-владної діяльності, під загрозою застосування та із застосуванням державно-владного примусу. 
Заслуговують на окрему увагу положення соціологічного типу розуміння права, пізнавальні можливості яких є досить потужними для всебічної характеристики права та визначення тих його властивостей, як відображають соціально зумовлений характер права. Соціологічний тип праворозуміння характеризує право крізь призму його буття, до складу якого відносяться правовідносини, що виникають під час його реалізації [199, с. 241; 259, с. 727]. Переважно право розглядається як порядок суспільних відносин, який виявляється в діях і поведінці суб’єктів правовідносин [253, с. 223; 92, с. 13-14; 91, с. 19]; право може бути вивчене виключно у природній єдності правових норм і правовідносин, які цими нормами регламентуються [168, с. 38]. Відповідно пізнання правових явищ і процесів має відбуватись крізь призму усвідомлення в якості аксіоматичних положень того, що:
	право – це явище виключно соціальне, яке породжується соціумом; 

суспільні відносини є його природою та в подальшому виступають об’єктом впливу права; 
право може функціонувати виключно в суспільстві та спричиняти вплив на розвиток суспільних відносин. 
Таким чином пізнання права крізь призму порівняння його дієвості та ефективності, може відбуватись нерозривно від усвідомлення того, що ці властивості права є такими, що визначені суспільством їх вимір може бути здійснено виключно в межах динаміки суспільних відносин, його корисності або шкідливості, правових наслідків, що спричинені суспільству та виявились у відповідних трансформаціях у тих чи інших сферах суспільних відносин тощо. 
Продовжуючи наше дослідження, засновуючись на аналізі положень, які притаманні тому чи іншому сучасному типу праворозуміння, вважаємо за необхідне з’ясувати та охарактеризувати їх переваги для дослідження дієвості та ефективності права як об’єктів порівняльно-правового аналізу.
Положення природно-правового типу праворозуміння дозволяють дослідити дієвість та ефективність права як його невід’ємні властивості, що поєднані між собою природою права, його сутністю та функціональним призначенням, водночас є відмінними в залежності від характеру поширеності права на життя суспільства та кожної людини, забезпечення відповідності їх життя природному праву, стану досягнення такої відповідності. Водночас, пізнання дієвості права та його ефективності в контексті їх порівняльно-правового аналізу крізь призму положень природно-правового типу праворозуміння, на нащу думку, є в певній мірі ускладненим. Це пояснюється, що в методологічному плані недостатньо визначеними є положення про сутність та критерії оцінки таких категорій, як добро, справедливість, моральність, рівність, а також інших понять, які мають доволі суб’єктивний характер виміру та досить умовні межі. В свою чергу це ускладнює характеристику дієвості права, як процесу досягнення вказаних чеснот, а ефективність права – як результат їх досягнення, оскільки досить абстрактним уявляється характеристика стану розвитку суспільства, в якому панують або не панують добро, справедливість, моральність, рівність, а також інші чесноти. Звичайно, можна було б орієнтуватись на певні, загально прийняті на рівні суспільства усталені уявлення про зло й добро, справедливість і несправедливість, правду і неправду, моральність та аморальність, рівність і нерівність тощо, але знов-таки, якщо їх пристосовувати до реалій буття, то навряд чи вийде розмежувати правову й неправову поведінку, щоб, з одного боку, урегулювати суспільні відносини, а з іншого – встановити, наскільки ефективно діє право за такого підходу та наскільки досягнуто результат такої дії, щоб визначити ефективність права. У якості прикладу вважаємо за доречне звернути увагу на експеримент, який проводився американським професором політичних наук Деборою Стоун та описаний у її праці «Парадокс політики: мистецтво ухвалення політичних рішень» [323]. А саме, щоб визначити, наскільки можуть різнитись погляди на справедливість та рівність, викладачка періодично проводила опитування серед своїх студентів, що, на їх думку, вважатиметься справедливим розподілом на прикладі шоколадного торту. У якості відповіді висувались різноманітні варіанти його розподілу: за гендерною ознакою, за рівнем проінформованості щодо запланованого розподілу, за ієрархічною структурою факультету, за уподобаннями (цінністю торта для осіб, серед яких проводитиметься розподіл), на підставі голосування тощо. При цьому, жоден із запропонованих варіантів розподілу не вважався справедливим абсолютно усіма респондентами, а також іншими особами, які не приймали участь в опитуванні, але чули про експеримент. Кожного разу знаходились аргументи та формулювалась проблема, сутність якої зводилась до того, що розглянутий варіант не є справедливим, а інтереси усіх не задоволені у рівний спосіб [323, с. 39-62]. На нашу думку, описаний Деборою Стоун експеримент дуже яскраво підкреслює суб’єктивність таких етичних категорій, які формують базис природно-правового типу праворозуміння, внаслідок чого навряд чи можна вести мову про реальну дієвість та ефективність права в такому значенні, оскільки оцінити й виміряти їх буде практично неможливо. Тому спиратись виключно на природно-правові критерії розуміння права в цілях визначення дієвості та ефективності права, на наш погляд, недостатньо.
Припускаємо, що з аналогічних причин К. С. Ємельяненко, вивчаючи підходи до розуміння ефективності правового регулювання, протиставляє лише два основні типи праворозуміння: позитивістський і соціологічний [67, с. 4-5]. Одразу ж відзначимо, що як і багато інших авторів, він наводить лише чужі думки та ідеї, не роблячи жодних висновків щодо сутності цих підходів в сучасних правових реаліях. Проте, варто не випускати з уваги й те, що в межах природно-правового підходу висувається чимало ідей та вчень, концепцій та поглядів. Відтак, дотримуючись загальних канонів природно-правового підходу, в залежності від обраних ідей буде уточнюватись і сутність права, а відтак і змінюватиметься підхід до розуміння і виміру як його дієвості, так і його ефективності. Тут можемо відзначити розуміння дієвості та ефективності права як прояву природи людини, що вимірюється станом забезпеченості прав і свобод людини. Якщо сутність права розглядати в межах його моральності, відповідно моральність стане критерієм виміру дієвості права як процесу побудови суспільства, в якому панують моральні цінності, а ефективність права характеризуватиметься як індикатор моральності суспільства в цілому та поведінки пересічних громадян. Теологічне сприйняття права так само в пізнавальному плані дозволить охарактеризувати дієвість права як поширеність віри та релігійних канонів на життя суспільства, а ефективність права буде визначатись виключно крізь призму свободи віросповідування та релігійності суспільства. Також варто звернути увагу і на сучасні концепції природного права, які переосмислюють та конкретизують традиційні уявлення природно-правового плану. До таких концепцій відноситься феноменологічна концепція права (П. Амселеком, Е. Гуссерль, Г. Коїнг, Г. Радбрух, В. Майгофер та ін.), представники якої намагаються віднайти відповідь на питання пізнання правових явищ через категорію «природи речей», їх сутності та соціальної цінності. Відповідно питання співвідношення дієвості та ефективності права можуть бути досліджені шляхом встановлення їх сутності та походження, а також визначення відношення вказаних категорій до права, тобто що саме ці категорії позначають у праві, характеризують його властивості. Окрім того, дієвість права та ефективність права можуть бути охарактеризовані як самостійні категорії юридичної науки, що наділені власними ознаками та можуть мати уніфіковані визначення. В результаті можливо з’ясувати і ті ознаки, які визначатимуть їх співвідношення, а саме спільні і відмінні ознаки, а також додатково – схожі та протилежні ознаки. 
Важливе значення матимуть положення ще однієї сучасної природно-правової концепції – екзістенціоналізму (М. Мюллер, Е. Фехнер, М. Хайдеггер, К. Ясперс та ін.), які засновували своє бачення права на засадах його реальності, що виявляється через емоційно-психологічний стан людини, через його розум у правовідносинах, тому і шукати право потрібно в правові сфері, складовими якої є юридична практика, юридичні документи, правовідносини тощо. З огляду на зазначені погляди представників екзістенціоналізму, варто відзначити їх корисність для посилення дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права як засобів виміру так званого «справжнього права», що виявляється в системі правовідносин. Тобто правом є лише ті норми, що реально втілені в життя соціуму. Окрім того, ефективність та дієвість права є такими його характеристиками, що потребують відповідного виміру, зокрема шляхом аналізу юридичної практики, діяльності суб’єктів правозастосування, інтерпретаційних та правозастосовних актів, конкретних юридичних справ тощо.
Герменевтична концепція (А. Кауфман, П. Рікьор) як одна із сучасних концепцій природного розуміння права, так само має важливий пізнавальний потенціал для вивчення дієвості та ефективності права в межах їх порівняльно-правового дослідження. За аналогією із представниками екзістенциального розуміння права, відзначимо те, що дієвість та ефективність права можливо уявити виключно шляхом їх виміру, формування уявлень про них. Вченими пропонується таке уявлення формувати шляхом отримання правової інформації, що дозволить в подальшому встановити (оцінити) рівень дієвості та ефективності права. Окрім того, сама дієвість та ефективність права виявляються у відповідному інформаційному сприйнятті, закріпленні відповідних їх характеристик у вигляді конкретної правової інформації. Отже і співвідношення дієвості та ефективності права можливо з’ясувати шляхом аналізу правових документів та формування інформаційного матеріалу про стан (рівень). 
Не обмежуючись розглянутими вище пізнавальними особливостями природно-правового підходу, вважаємо за доречне навести одні з основних ознак юснатуралізму, на яких робить акцент С. П. Рабінович, а саме: його ідеї засновані на розрізненні об’єктивованих форм права, з одного боку, та їх сутнісних і ціннісних основ, – з іншого. Для цього підходу характерною є:
	постановка низки морально-правових, політико-правових, соціально-етичних, етико-теологічних проблем; 

пізнавальне і регулятивне значення насамперед надається нематеріальним явищам («духу права», правовим ідеалам, призначенню юридичних інститутів тощо) або недержавно-юридичним чинникам соціально-емпіричного плану (наприклад, людським потребам, «природі людини»); 
оцінювання державно-юридичних та інших соціальних установлень, засноване на світоглядно-моральних, морально-політичних та інших неформалізованих критеріях [240, с. 56]. 
Окреслене дає можливість нам зробити декілька висновків, які дозволять уточнити наші міркування, наведені вище. 
	по-перше, положення природно-правового типу праворозуміння не обмежуються виключно морально-етичними аспектами буття і зведенням сутності права до справедливості, моральності, рівності, свободи тощо, а його представники, відповідно, переймаються також і політико-правовими проблемами, що сприятимуть вивченню дієвості та ефективності права на більш прагматичному рівні, оперуючи поняттями, які можна реально оцінити та виміряти (духовність, релігійність, цінність, моральність, справедливість тощо);

по-друге, звернемо увагу, що потреби людини відносяться до складу категорій, на підставі яких вивчається право та визначається його сутність. Інакше кажучи, потреби людини складають один з чинників, що формує право, а отже, на нашу думку, і один з чинників, на підставі якого можна дослідити дієвість права, як його націленість на забезпечення цих потреб, та ефективність права, що характеризуватиме рівень забезпеченості цих потреб та його відповідність закладеній в нормах права меті. До того ж потреби людини віднесено до соціально-емпіричних чинників, отже, їх можна розглядати і як «світоглядно-моральні, морально-політичні та інші неформалізовані критерії», на підставі яких оцінюються ті норми, система яких формує право. Тим самим, на нашу думку, підтверджується можливість вивчення дієвості й ефективності права (наразі ми не розділятимемо дані властивості права та розумітимемо під ними одне ціле, оскільки питання їх співвідношення винесено на розгляд в наступному розділі дисертації. – Прим. авт.) в межах природно-правового типу праворозуміння на підставі потреб людини. 
У такому разі, якщо згадати основи економіки, зокрема взаємозв’язок попиту і пропозиції, то дієвість та ефективність права, що орієнтовані на потреби людини, можна уявити у вигляді співвідношення між наявними, незадоволеними та задоволеними потребами суспільства в цілому та/або окремої людини зокрема. Так само, вивчення як дієвості, так і ефективності права може здійснюватись при порівнянні кількісних та якісних показників наявних потреб людей, оцінки реальної можливості їх задовольнити за допомогою існуючих правових регуляторів суспільних відносин (моральних установок, правил етики, традицій та звичаїв, прецедентів, нормативно-правових актів тощо) та вимірювання фактичного стану задоволеності людей (рівня задоволеності їх потреб в умовах наявних правових регуляторів). Принаймні, такий спосіб розуміння дієвості та ефективності права в аспекті природно-правового типу праворозуміння у сучасних умовах вбачається нам обґрунтованим та життєздатним. Хоча, певною мірою, його можна охарактеризувати і як економічний, проте ми не бачимо жодних перепон для вивчення вказаних категорій у природно-правовому сенсі. 
Дещо подібним чином в аспекті природно-правового типу праворозуміння формулюють визначення ефективності права Г. В. Рибікова та М. В. Колесник. Автори так само опираються на потреби людини, як визначальний критерій оцінки ефективності права у природно-правовому розумінні. А саме (як ми вже наводили у попередньому підрозділі роботи), вони відзначають, що за аксіологічного підходу ефективним вважатиметься те право, реалізація якого дозволятиме забезпечити об’єктивно існуючі суспільні потреби в правовому регулюванні певних відносин [241, с. 20].
Таким чином в пізнавальному плані переваги положень природно-правового типу праворозуміння для вивчення порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права полягають у можливості визначити стратегію їх наукового дослідження як прояву властивостей законів і закономірностей живої природи до самовпорядкування, поширення яких на суспільство за своєю сутністю є засобом та результатом балансу інтересів суб’єктів. Дієвість та ефективність права є об’єктивно зумовленими явищами, що є невід’ємними властивостями права, які визначають факт його існування та функціонування в суспільстві, втілюються в процесі і результаті формування правил поведінки, трансформуючи природні засади співжиття в реальну людську поведінку. 
Важливе пізнавальне значення для вивчення порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права мають положення позитивістського типу праворозуміння. Аналізуючи погляди вчених, в яких характеризується позитивістський тип праворозуміння слід відзначити, що в якості права визначаються виключно ті положення, які закріплені у відповідних формах, походять від уповноважених суб’єктів правотворення та націлені на впорядкування суспільних відносин. Відповідно феномен дієвості права та його ефективності розглядається досить однозначно – крізь призму поширеності положень формалізованого права та досягнення відповідного правового ефекту. У сучасній теорії права сформувалась одна з течій в межах позитивістського підходу – так званий «жорсткий» позитивізм, прихильники якого дотримуються суворих догм радянського позитивізму, за якого відмежовуються право та мораль, і право ототожнюється з поняттям закону, обмежуючись його суворими рамками. Проте, на нашу думку, положення «жорсткого» позитивізму досить куцо та обмежено характеризують дієвість та ефективність права, фактично ототожнюючи їх з ефективністю та дієвістю закону, які надають оцінку характеру його впливу на суспільні відносини, виявляють недоліки та визначають можливі шляхи їх усунення. Також слід відзначити невиправдане з наукової точки зору ототожнення понять «дієвість права» та «ефективність права», які фактично відображають факт досягнення або недосягнення волі правотворця в тій чи іншій сфері суспільного життя. Слід також додати, що положення «жорсткого» позитивізму в методологічному плані не в повній мірі відповідають вітчизняній правовій реальності, оскільки до системи джерел права відносяться не лише закони, а й правові звичаї, судові (адміністративні) прецеденти, нормативні договори, підзаконні правові акти, правова доктрина тощо. Окрім того закони не завжди спроможні забезпечити необхідний правовий результат та задовольнити об’єктивні потреби суспільства у правовому регулюванні, що підтверджується згаданим вище рішенням Конституційного Суду України [242]. У зв’язку з цим доречно звернути увагу на сформовану в сучасних умовах течію під назвою «м’який» позитивізм, яка допускає певне поєднання моралі і права. Зокрема, як відзначають М. В. Цвік та С. П. Погребняк, «м’які» позитивісти вважають, що легітимність правової норми може пов’язуватись з її відповідністю моральним принципам або змістовним цінностям. Іншими словами, вони не заперечують можливість існування в конкретному суспільстві традиції вважати моральну цінність норми умовою її юридичної чинності [75, с. 143]. Із вказаного можемо підсумувати, що згідно з положеннями м’якого позитивізму будь-яке правило поведінки може вважатись нормою за умови, якщо воно відповідає певним моральним установкам, принципам, цінностям, які визнані відповідним суспільством. Відповідно, це можна тлумачити і як те, що мораль і традиції є джерелами права, оскільки їх зміст формує правову норму. У такому разі позитивісти допускають поєднання моралі і закону, і тоді сутність права тлумачиться ширше за звичайний нормативний акт. Тим самим сучасний позитивізм значно відрізняється від класичного радянського підходу. 
Разом з тим, вважаємо за доцільне наголосити на тій важливій рисі сучасного позитивістського типу праворозуміння, що обов’язковість позитивного права пов’язана із правилом визнання, яке визначає умови, які слід виконати, аби певну норму можна було вважати правовою [75, с. 143], тобто, як ми це розуміємо, - з правилами легітимації (або легітимності) правової норми. Так, у кожній правовій системі правило визнання може набувати самобутньої форми. Наприклад, статус певних правил як правових норм може бути пов’язаний з тим фактом, що їх затвердив конкретний нормотворчий орган, або їхнім давнім існуванням у формі звичаю, або їхнім зв’язком із судовими постановами [75, с. 142]. Такий підхід до легітимності правових норм властивий і для сучасної України, наприклад, як наголошується у сучасній юридичній літературі: рішення суду визнаються джерелами права, якщо про це прямо зазначено у законі [161, с. 9-10]; норми моралі, традицій, звичаїв визнаються джерелами права, якщо дотримана низка умов: їх тривала та загальна практика застосування; загальна переконаність у тому, що їх застосування є правомірним; можливість їх формулювання у вигляді юридичної норми (змістовна визначеність) [162, с. 104]. Отже, як бачимо, позитивістський підхід до права розкриває його бік, пов’язаний із легітимацією правил поведінки. 
Однак, спробуємо розібратись, як це впливає на подальше дослідження дієвості та ефективності прав? Міркуючи у заданому ракурсі, підкреслимо, що для сучасного позитивізму ключовим є положення про те, що будь-то норма, наведена у нормативному документі, або сформульована за наслідком місцевих звичаїв, чи нав’язана моральними установками й цінностями суспільства, має відповідати певним правилам визнання (легітимації). Відповідно, такі властивості права, як його дієвість та ефективність, повинні бути пов’язані насамперед з цією головною ідеєю. У такому разі нам видається логічним припущення, що дієвість й ефективність права визначаються через оцінку відповідності таких норм окресленим правилам визнання (легітимації). Тоді, дієвість і ефективність права можна представити, як властивості права відповідати правилам легітимації, наприклад: право є дієвим та ефективним, якщо відповідна норма (сукупність норм), про яку йде мова, є визнаною в офіційному (публічно визнаному обов’язковому і прийнятному) порядку, оформлена належним чином, виконує функції, які на неї покладені у спосіб, який передбачено для неї, тягне за собою наслідки, для яких вона прийнята (визнана). Саме такий прояв дієвості та ефективності права видається нам найбільш відповідним сучасному позитивістському типу праворозуміння. 
Переваги положень позитивістського підходу у пізнанні порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права виявляються насамперед в можливості здійснити аналіз їх прояву в реальному житті шляхом визначення відповідності або невідповідності поведінки суб’єктів права встановленим загальнообов’язковим правилам. Окрім того, дієвість та ефективність права відповідно до положень позитивістського підходу до праворозуміння визначаються крізь призму державної політики та дозволяє встановити стан її реалізації за допомогою офіційно закріплених, загальнообов’язкових правових приписів. В певній мірі ототожнюючи категорії права та закону, розуміння дієвості та ефективності права невиправдано зводиться до характеристик дієвості та ефективності закону, фактично залишаючи поза увагою правові засоби впливу на суспільні відносини, які не відносяться до законодавчих (правові звичаї, традиції, правова доктрина тощо). Окрім того, положення позитивістського підходу з точки зору їх пізнавального потенціалу недостатньо достовірно спроможні визначити сутність дієвості та ефективності права, тим самим недостатньо чітко спроможні надати визначення поняттям «ефективність права» та «дієвість права», виокремити їх ознаки. Ефективність права та дієвість права за змістом і за призначенням будуть невиправдано ототожнені та охарактеризовані з точки зору ефективності та дієвості закону як форми виразу права, що суттєво звузить межі пізнання та невиправдано залишить поза увагою науковців такі їх аспекти як природу і сутність, фактори, що їх зумовлюють, функціональне призначення тощо. Оскільки розуміння права пов’язано із виключною роллю держави в його утворенні та реалізації невиправдано буде перебільшено роль держави в забезпеченні дієвості та ефективності права як процесу та результату реалізації державної політики за допомогою правових засобів впливу, залишаючи поза увагою соціальний характер права, його функціонування виключно в соціальному середовищі, в якому і відбувається реалізація права та досягається відповідний правовий ефект. 
Окремо варто звернути увагу на пізнавальний потенціал положень соціологічного типу праворозуміння для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права. Положення соціологічного типу розуміння права зосереджують увагу не на логічному аналізі норм права (як юридичний позитивізм), не на встановленні зв’язку права і моралі (як школа природного права), а на дослідженні фактичних правовідносин, з’ясуванні різноманітних соціологічних і психологічних чинників, що впливають на застосування норм права до конкретних життєвих випадків, і в такий спосіб визначають справжнє обличчя права [75, с. 143-144]. При цьому, увага дослідників приділяється більше джерелам права, які не мають сили нормативно-правового акта, тобто неформалізованим (рішенням судів, правозастосовній практиці, юридичній практиці тощо), а також функціональності та межам розсуду в юридичній сфері (суддівському розсуду, адміністративному розсуду (дискреційним повноваженням)) [75, с. 144].
Звідси можна підсумувати, що в аспекті соціологічного типу праворозуміння вивчаються насамперед ті аспекти права, відповідно і ті аспекти вивчення права, які, на наш погляд, стосуються: 
	по-перше, факторів впливу на формування, реалізацію, а отже на дієвість та ефективність права; 

по-друге, правовідносин, як об’єкту правового регулювання та сфери застосування права, що потребуються свого дослідження крізь призму їх трансформацій, що слугує індикатором дієвості права та його ефективності; 
по-третє, ефективності застосування неформалізованих джерел права при індивідуальному вирішенні конкретних життєвих ситуацій в правовому полі; 
по-четверте, юридичної, особливо правозастосовної практики як сфери поширення права, що відображає його дієвість, та сфери поширеності права, що характеризує його ефективність, виступає засобом їх виміру; 
по-п’яте, розсуду, як способу вирішення індивідуальних юридичних справ, що відображатиме як процес дії права та характеризуватиме його дієвість, так і результат такої дії, що визначатиме його ефективність тощо. 
Таким чином можемо підсумувати, що положення соціологічного типу праворозуміння фактично стосуються розуміння права крізь призму вивчення та оцінки практики застосування правових норм при вирішенні індивідуальних юридичних справ в договірному, юрисдикційному та іншому порядку, аналізу та встановленню значення чинників, що мають вплив при вирішенні таких справ. З наведеного випливає, що порівняльно-правова характеристика дієвості та ефективності права через положення соціологічного типу праворозуміння може бути здійснена також через категорію розсуду суб’єкта правозастосування, як механізму формального сприйняття змісту правових норм та втілення відповідного уявлення про їх вимоги в життя людей шляхом вирішення індивідуальних юридичних справ. Таким чином розсуд вказаних суб’єктів в подальшому впливає на трансформацію конкретних правовідносин, приводячи їх у відповідність до правових норм. Дане припущення узгоджується з висновками О. М. Ковальчука і В. О. Хаврука, які вказують, що соціологічний підхід у праворозумінні дає змогу охарактеризувати цінність права, (а, отже і його дієвість як спроможність набути ознак реальності, та ефективність, як націленість на досягнення результату поширення норм права. – Прим. авт.) як мінливу категорію, що залежить від суспільних інтересів, реально існуючих відносин та практики вирішення юридичних справ [106, с. 16-17]. 
На нашу думку, дійсно, вивчення юридичної практики через категорію розсуду суб’єктів правозастосування дозволяє виявити проблеми правового регулювання, включаючи прогалини, суперечності, втрату актуальності, відсутність контролю за реалізацією правових приписів, відсутність механізму реалізації правових норм тощо. Таким чином пізнавальний потенціал положень соціологічного типу праворозуміння дозволяє провести порівняльно-правовий аналіз дієвості та ефективності права шляхом характеристики їх недоліків, причин недостатньої дієвості та ефективності права, обґрунтування можливих шляхів посилення (підвищення рівня) дієвості та ефективності права. Крім того, аналіз юридичної практики сприяє виявленню напрямків розвитку правового регулювання, розробці й прийняттю нових нормативно-правових регуляторів, напрямів розвитку правової політики тощо. І в цьому ракурсі за допомогою аналізу юридичної практики можливо з’ясувати, наскільки дієва та/або ефективна відповідна норма права, встановити, чому виникають проблеми у практиці її застосування та в чому вони полягають; з’ясувати, чи існує потреба у зміні її змісту або скасуванні. Іншими словами, на конкретних правовідносинах ми можемо встановити рівень дієвості або ефективності права, а також визначити доцільність або недоцільність удосконалення формулювання права, виявити його соціальну корисність або шкідливість. До того ж, за допомогою положень соціологічного типу праворозуміння можна розкрити феномен дієвості або ефективності права в залежності від форм його закріплення, змісту, а також крізь призму дієвості та/або ефективності розсуду при вирішенні юридичних справ, ефективності судової практики, дієвості права в діяльності суб’єктів правозастосування.
Висловлена думка з приводу розуміння дієвості та ефективності права з позиції соціологічного підходу узгоджується із рядом поглядів інших науковців. Зокрема, подібну точку зору обґрунтовує С. І. Пунченко, який підкреслює соціальну природу права. Так, вчений відзначає, що ефективність права, як багатогранний феномен із соціальними компонентами, полягає в успішному досягненні поставленої мети, дієвому захисті основоположних соціальних цінностей, ефективній організації соціально корисної активності, успішному зниженні рівня неконструктивної суспільної конфліктності та забезпеченні балансу соціальних інтересів, у тому числі групових та етнічних [234, с. 32]. Зазначене розуміння ефективності права можливо використати і до характеристики дієвості права, що так само є багатогранним феноменом із соціальними компонентами, визначає процес досягнення поставленої мети, дійовий захист основоположних соціальних цінностей, успішне зниження рівня неконструктивної суспільної конфліктності та забезпеченні балансу соціальних інтересів, у тому числі групових та етнічних, а також характеризує механізм впливу права на трансформацію суспільних відносин. 
Разом з тим С. І. Пунченко, підводячи підсумки, робить спробу визначити сутність ефективності права, яка розглядається ним під соціологічним кутом зору. Вчений характеризує ефективність права у соціальному контексті (або, іншими словами, соціальну ефективність права), уточнюючи, що під нею варто розуміти передусім соціальний розвиток і самовираження індивіда, ступінь соціального самовираження особистості, що забезпечений правом протягом відповідного культурно-історичного періоду [234, с. 32]. Тим самим, вчений ніби виводить розуміння ефективності права на зовсім інший рівень сприйняття, відзначаючи інший, новий аспект дії права, який слід враховувати при визначенні його ефективності, а також за аналогією і його дієвості. Однак, слід звернути увагу, що у подальших своїх публікаціях С. І. Пунченко у співавторстві з С. О. Жинкіним, засновуючись на соціологічному визначенні ефективності права, наголошує на необхідності відмежування юридичної та соціальної ефективності права, як рівноцінних різновидів загальної ефективності права [70, с. 91]. Хоча, на нашу думку, їх тоді правильніше розглядати не як різновиди, а як компоненти, складові загальної ефективності права, які характеризують власні аспекти права, його дії та реалізації. Фактично мова іде про те, що поряд з іншими «ефективностями» права (позитивістською, природно-правовою) має виокремлюватись і соціальна ефективність. А той аргумент, що вона має багато аспектів розуміння і самостійне значення, лише свідчить про рівень наукових розробок тих або інших аспектів соціальної ефективності.
Таким чином, положення соціологічного типу праворозуміння в контексті пізнання порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права мають важливе значення з точки зору методології їх дослідження, оскільки в основу їх пізнання закладено ідеї природи, сутності, функціонального призначення права та його втіленості (впливовості) на життєдіяльність суспільства. Перевагами положень зазначеного типу праворозуміння є: 
	по-перше, визнання права як явища, що має соціальне походження, потребує аналізу реального функціонування права та його впливу на поведінку людей, а отже дієвість та ефективність права є невід’ємними його аспектами, що мають виключно соціально вимірний характер, характеризуючи прояв права в соціальному середовищі;

по-друге, дієвість та ефективність права є категоріями, що визначаються метою права в частині ліквідації соціальних конфліктів і побудови відносин між людьми на цивілізаційних засадах;
по-третє, визнання соціальних та психологічних факторів в якості основоположних, що зумовлюють дієвість та ефективність права, визначають характер впливу права на суспільні відносини, слугують об’єктом дослідження крізь призму їх впливу на рівень дієвості права та його ефективності;
 по-четверте, характеристика дієвості та ефективності права як поєднання: 1) психологічного критерію виміру щодо походження права від інтуїтивного (індивідуального) права та рівня усвідомлення права окремими індивідами та суспільством в цілому; 2) соціального критерію виміру щодо рівня втілення та втіленості правових положень в життєдіяльності суспільства;
по-п’яте, пізнавальний потенціал положень соціологічного типу праворозуміння дозволяє провести порівняльно-правовий аналіз дієвості та ефективності права шляхом характеристики їх недоліків, причин недостатньої дієвості та ефективності права, обґрунтування можливих шляхів їх посилення (підвищення рівня). Крім того, аналіз юридичної практики сприяє виявленню напрямків розвитку правового регулювання, розробці й прийняттю нових нормативно-правових регуляторів, напрямів розвитку правової політики тощо. І в цьому ракурсі за допомогою аналізу юридичної практики можливо з’ясувати, наскільки дієва та/або ефективна відповідна норма права, встановити, чому виникають проблеми у практиці її застосування, чи існує потреба у зміні її змісту або скасуванні.
Таким чином, підсумовуючи викладене, варто відзначити, що завдяки вивченню порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права в аспекті названих вище типів праворозуміння, на наш погляд, можливо виокремити та поєднати ті пізнавальні положення, які спроможні сформувати концептуальну характеристику дієвості та ефективності права як багатоаспектних та багатовимірних феноменів. Засновуючи наукове дослідження на положеннях:
	природно-правового типу праворозуміння, дієвість та ефективність права можливо порівняти через рівень задоволення та задоволеності правом потреб людини, забезпечення їх прав та свобод, моральності та справедливості права, досягнення гармонії життя людини із законами природного права;
	позитивізму, дієвість та ефективність права можна розкрити в аспекті співвідношення рівня якості формалізованих правових норм та рівня виконання ними свого функціонального призначення;
	соціолого-правового типу праворозуміння, які сприятимуть аналізу порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права через вплив права на свідомість людини та в подальшому на її поведінку, що виявляється у правовідносинах і визначається станом дотримання балансу між індивідуальними та загальносоціальними інтересами, наслідками для суспільства та індивіда крізь призму мети правового регулювання, що відображена у змісті правових норм [217, с. 51-52]. 

На нашу думку, заснованість наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права на положеннях конкретного типу праворозуміння матиме невиправдано обмежений характер, не дозволить всебічно розкрити досліджувану проблематику, не спроможне буде охопити широкий спектр її аспектів. Важливо дотримуватись так званого інтегративного підходу, що визначає пізнавальні переваги і прогалини положень різних типів праворозуміння та акумулює найбільш науково перспективні з них, з огляду на особливості предмету дисертаційного дослідження. Крім того, вважаємо за доцільне висловити загальну думку про можливість виокремлення так званого загального підходу до розуміння дієвості та ефективності права (як цілісних категорій загального характеру, якими позначаються загальна властивість права бути дієвим та ефективним, що конкретизується через їх: природно-правове, позитивістське, соціологічне розуміння та ін. (оскільки ми не обмежуємо методологічну складову дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права виключно положеннями проаналізованих вище типів праворозуміння, а відносимо до них і інші сучасні концепції та школи праворозуміння, наприклад, комунікативну, інституційну, лібертарну тощо. – Прим. авт.). 
Наявність переваг та недоліків зазначених вище типів сучасного праворозуміння зумовлюють доцільність вироблення так званого інтегративного праворозуміння, в межах якого можливо акумулювати положення тих традиційних типів праворозуміння, що мають виключну методологічну корисність, відповідно є такими, що підлягають використанню в науково-дослідній роботі. При чому інтегративний тип праворозуміння функціонально спроможний виключити ті положення традиційних типів праврозуміння, які є методологічно недостатніми для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права. На значенні інтегративного підходу до праворозуміння звертають увагу і вчені-правознавці, котрі зазначають про те, що невизначеність поняття «право» сприяє створенню умов для поширення конфліктів у праві, а засоби їх упорядкування втрачають правове підґрунтя, що виключає можливість формування та застосування правового компромісу [23, с. 61-62]. Фактично світоглядна та доктринальна невизначеність розуміння категорії «право» зумовлює неоднозначність розуміння питань його дієвості та ефективності, в тому числі і крізь призму їх порівняльно-правових аспектів. Таким чином сьогодні в науковому плані важливим є виокремлення та подальше використання положень інтегративного праворозуміння, за допомогою яких можливо поєднати різноманітні властивості права, в тому числі і шляхом їх порівняння маж собою. Вказане методологічно спроможний реалізувати інтегративний тип праворозуміння, який значно розширює методологічні межі вивчення правових явищ та властивостей права [210, с. 163], враховує роль об’єкту наукового пізнання в забезпеченні благополуччя соціально-правового життя [295, с. 519], поєднує, а не протиставляє в собі методологічно корисні положення традиційних типів праворозуміння [294, с. 117-119], спроможний найбільш комплексно та всесторонньо дослідити правові явища [54, с. 143] тощо. Інтегративний тип праворозуміння визначається дослідником індивідуально, що зумовлюється пізнавальними особливостями об’єкта і предмета наукового пізнання. У зв’язку з цим і в юридичній літературі в якості таких інтегративних підходів вченими виокремлюються лібертарний підхід до розуміння права [293, c. 11], єдиний універсальний інтегративний підхід, складовими якого є положення природно-правового, позитивістського та соціологічного типів праворозуміння [145, с. 275], аксіологічний підхід до розуміння права як інтегративний тип праворозуміння [171, с. 45-49]; поєднання інституційного та культуро-центристського підходів [58, с. 27] тощо. 
Вказані типи праворозуміння не є вичерпними, проте їх слід назвати основними, найбільш визнаними в юридичній науці, на їх існуванні, перевагах та недоліках наголошує більшість сучасних науковців, відводячи окреме місце зауваженням щодо доцільності і складності впровадження у практику інтегративного підходу до праворозуміння. Незважаючи на доктринальну невизначеність підходів до типологізації положень праворозуміння, що зумовлено насамперед складністю самого явища права, його змінюваністю та тривалим історичним періодом переосмислення феномену права, вважаємо за доцільне взяти за основу дослідження проблематики дієвості та ефективності права узагальнений підхід, котрий дозволить розкрити методологічну основу пізнання їх порівняльно-правових аспектів. На нашу думку, найбільш оптимальним з точки зору методології наукових досліджень слід вважати інтегративний підхід, пізнавальні положення якого дозволяють вивчити право крізь призму більшості його аспектів, як в сукупності, так і окремо одна від одної, приділяючи увагу кожному з них, розглядаючи усі основні концепції і підходи до його характеристики. Це дозволятиме максимально повно охопити сутність та особливості дієвості та ефективності права, усі його прояви та сформувати уяву про глибину та багатовимірність права як явища, конструкції, об’єкта дослідження.


1.3 Методологічні аспекти наукового дослідження

Наукове дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права об’єктивно потребує не лише встановлення історіографічних засад наукового дослідження, але і вироблення методологічної основи здійснення такого дослідження, що дозволить забезпечити всебічність та повноту науково-дослідної роботи. Актуальність вироблення і в подальшому застосування методологічної основи пізнання порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права обґрунтовується: 
	по-перше, відсутністю єдиної уніфікованої методологічної основи наукового пізнання, що мала б універсальний характер та забезпечила б єдиний дослідницьких підхід до вивчення відповідної правової проблематики;

по-друге, існуючим плюралізмом методологічних підходів і методів наукового пізнання, які б забезпечили можливість їх застосування до пізнання будь-яких явищ правової реальності, в тому числі і до пізнання феноменів дієвості та ефективності права в аспекті їх порівняльно-правового аналізу;
по-третє, необхідністю здійснення усестороннього та об’єктивного наукового дослідження, що є передумовою достовірності результатів, які будуть отримані. Встановлення методологічної основи науково-дослідної роботи забезпечить єдність наукового пізнання дієвості та ефективності права, системність отриманих результатів; 
по-четверте, доцільністю вироблення чіткої стратегії наукового дослідження, що сприятиме структуризації напрямів наукової роботи, реалізації виокремлених в дисертаційній роботі завдань, досягненню поставленої мети;
по-п’яте, важливістю організації наукового дослідження, що стане основою ефективної роботи дослідника, системності і послідовності наукового аналізу. Вироблена та застосована в подальшому методологічна основа надасть можливість визначити критерії істинності проведеного пізнання, тим самим забезпечить належний рівень професіоналізму пізнання.
Слід повністю погодитись з думкою вчених про те, що «методологічна основа наукового дослідження – це важливий елемент наукового пізнання, який забезпечує всесторонність і об’єктивність, цілісність і комплексність самого дослідження, достовірність отриманих результатів, сприяє належній організації роботи дослідників» [124, с. 67], дозволяє координувати процес здійснення наукового дослідження [2, с. 34-35], є важливою складовою будь-якого наукового дослідження, забезпечуючи шлях дослідження предмету та досягнення наукового результату [47, с. 23].
З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне в межах наукового дослідження методологічної основи дисертаційної роботи:
	встановити та охарактеризувати наукознавчий потенціал порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права як предмету цієї дисертаційної роботи;

засновуючись на результатах аналізу доктринальних підходів до характеристики елементів методології наукового пізнання визначити та охарактеризувати структуру методологічної основи цього наукового дослідження;
встановити значення принципів наукового пізнання, а також з’ясувати функціональні можливості методологічних походів і методів наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права; 
з урахуванням значення принципів наукового пізнання та функціональних можливостей методологічних підходів і методів наукового дослідження охарактеризувати науково перспективні напрями вивчення порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права.
Враховуючи поставлені завдання в межах цього підрозділу вважаємо за доцільне встановити та охарактеризувати наукознавчий потенціал предмету цього дисертаційного дослідження, що в подальшому дозволить виокремити та визначити функціональні можливості методологічної основи наукового дослідження. Такий індивідуалізований підхід до визначення методологічної основи наукового дослідження не є випадковим, насамперед він зумовлений особливостями самого предмету дослідження, що потребує вивчення. Враховуючи універсальність та досить широке коло принципів наукового пізнання, методологічних підходів, розгалуженість системи методів наукового дослідження, звертаючи увагу на відсутність одностайного доктринального розуміння методології наукового дослідження та її складових, слід відзначити, що всебічність, об’єктивність та достовірність результатів вивчення конкретного предмету зумовлюється насамперед індивідуалізованим підходом до виокремлення методологічної основи наукового пізнання. Лише чітко визначена сукупність складових елементів методології наукового дослідження, практики їх застосування в процесі наукової роботи дозволятиме здійснити вивчення відповідних аспектів явища чи процесу, сформувати і обґрунтувати цілісне науково обґрунтоване уявлення про нього як сукупність закономірностей, що складають комплекс його пізнавальних аспектів. 
Насамперед, зміст предмету наукового дослідження визначають феномен дієвості та ефективності права, які являють собою конкретні характеристики права крізь призму його прояву та впливу на суспільні відносини. Дієвість права як пізнавальний феномен в юридичній літературі визначається досить неоднозначно. Зокрема, Ю. О. Тихомиров розкриває дієвість права у взаємозв’язку з поняттям «регулювання», відзначаючи, що: дієвість характеризує регулювання з позицій його здатності забезпечити поставлені політичні завдання [278, с. 5-6]. Іншими словами, науковець розглядає її як властивість, яка полягає у здатності загалом виконати (досягти) поставлені завдання, тобто мова іде про потенціал права щодо досягнення відповідного правового ефекту. В свою чергу А. К. Мусаєва дієвість права розглядає як ступінь відповідності поведінки цільової групи населення нормативній моделі, тобто стосункам і нормам поведінки, запропонованим законодавцем [172, с. 6]. Інакше кажучи, дієвість права розглядається переважно як самостійний критерій оцінки права. До речі і категорію «ефективність права» вчена так само характеризує з точки зору самостійної оцінки того, наскільки воно досягає поставленої мети. Н. М. Оніщенко визначає «дієвість права» виключно з теоретико-правової точки зору та підкреслює її близькість до категорії «ефективність права», яку розглядає вже у практичній площині. На переконання вченої, дієвість права є проявом змістовно-динамічної сторони права, що характеризує фактичну реалізацію його властивостей здійснювати регулятивний (спеціально-юридичний), інформаційно-психологічний (мотиваційний), виховний (ідеологічний, педагогічний) та соціальний вплив на учасників суспільних відносин [187, с. 10-11]. Фактично мова іде про властивість права, що виявляється у його можливості здійснювати відповідний вплив. Інакше кажучи, дієвість розглядається як здатність права здійснювати вплив на суспільні відносини або його спроможність діяти. 
 В свою чергу ефективність права як пізнавальний феномен характеризується в юридичній доктрині крізь призму різноманітних підходів до його розуміння, що зумовлюватимуть в подальшому характер вивчення феномену ефективності права. Зокрема в юридичній науці ефективність права розглядають переважно в межах результативного або цільового підходу [71, с. 41; 225, с. 18-19; 95, с. 91], обґрунтовуючи це прив’язкою до розуміння цілі, яка покладається на право при його формалізації. Відповідно пізнання ефективності права з токи зору методології його здійснення пов’язується із відповідною стратегією наукового дослідження щодо встановлення призначення права, його спроможності досягнути бажаний ефект від прийняття, зміни або скасування норм права. На нашу думку, зазначений підхід до розуміння ефективності права є в пізнавальному плані досить обмеженим, оскільки акцент робиться лише на ціль правової норми та не враховує інші аспекти ефективності права, зокрема: формалізацію цілі норм права, їх поширеність на суспільні відносини, особливості їх зміни, критерії ефективності права, оцінка ефективності права тощо. Відповідно методологічною основою дослідження ефективності права буде комплекс принципів наукового пізнання як універсальної складової будь-якого наукового дослідження, а також індивідуально сформована система методологічних підходів та методів наукового пізнання, які дозволять з’ясувати стан досягнення цілей права [141, с. 53]. Окрім того, ефективність права як пізнавальний феномен характеризується в наукових джерелах як: встановлений рівень відповідності між цілями законодавця і результатами, які досягнуто [298, с. 22], результат дії норм права, що виявляється у змінах соціальної дійсності [196, с. 41], рівень корисності  поширення правої норми на суспільні відносини [232, с. 45-46], результат реалізації загальносуспільних інтересів і потреб [109, с. 109]; кількісна оцінка співвідношення між ціллю норми права, теоретичною можливістю її реалізації та матеріальним виразом результату її поширення на суспільне життя [155,  с. 55-57] тощо. Тобто мова іде про вимір або прояв ефективності права як досягнення конкретного правового ефекту, що вимірюється відповідними показниками. 
Беручи за основу розуміння ефективності права як особливого різновиду юридичного процесу, що фактично являє собою так званий «процесуальний підхід» до її розуміння, слід відзначити, що в методологічному плані дослідження буде націлене на встановлення особливостей постійного і безперервного процесу поширення норм права на суспільні відносини, що призводить до відповідних правових наслідків, являтиме собою прояв (або механізм досягнення) ефективності права. Відповідно методологічною основою дослідження ефективності права, так само як і при попередньому підході до розуміння «ефективності права», буде комплекс принципів наукового дослідження як універсальна складова будь-якого наукового дослідження, а також індивідуально сформована система методологічних підходів та методів наукового пізнання, які дозволять з’ясувати: характер поширеності права на суспільні відносини у вигляді постійного циклічного, невідворотного процесу досягнення економічних, політичних, ідеологічних та інших цілей [228, с. 502-503], рівень досягнення тих або інших завдань, що покладені на право [8, с. 153-154], особливості прояву правового регулювання на кожному з етапів його здійснення [238, с. 29-30] тощо. 
Беручи за основу так званий інтегративний підхід до розуміння ефективності права, який поєднує в собі визначення поняття «ефективність права» як багатоаспектного явища, що розкриває його природу та зміст, функціональне призначення, роль у функціонуванні правової сфери життєдіяльності суспільства, співвідношення з іншими поняттями юридичної науки тощо, слід відзначити, що в методологічному плані дослідження ефективності права потребує відповідного інтегративного підходу до формування методологічної основи її вивчення. Відповідно і методологічною основою дослідження ефективності права буде традиційно комплекс принципів наукового дослідження як універсальна складова будь-якого наукового дослідження, а також індивідуально сформована система методологічних підходів та методів наукового пізнання, які дозволять з’ясувати: по-перше, антрополого-комунікативну площину правового життя суспільства в якій центром правового регулювання визнано людину, її гідність, права та свободи, форми самоорганізації [208, с. 54-56]; по-друге, результати співвідношення між ціллю очікуваного впливу правових засобів на суспільні відносини та реальними результатами такого впливу [255, c. 781-783]; по-третє, співвідношення між реальними результатами правового регулювання та його цілями [272, с. 144] тощо. 
В наступному розділі ми окремо зупинимось на проблематиці категоріального розуміння дієвості та ефективності права, тому більш детально охарактеризуємо доктринальні підходи до розуміння вказаних категорій, водночас варто підсумувати, що відповідний підхід до їх розуміння фактично визначатиме методологічну стратегію їх подальшого дослідження, а також визначатиме відповідну методологічну складову їх пізнання як комплексу принципів наукового пізнання, методологічних підходів та методів наукового дослідження. Відповідно порівняльно-правова характеристика дієвості та ефективності права дозволяє їх співвіднести між собою як: 
	самостійні категорії юридичної науки; 

характеристики права; 
практичний прояв поширення та поширеності права на суспільні відносини. 
Враховуючи вищезазначене, дієвість права та ефективність права є взаємопов’язаними, однопорядковими категоріями, оскільки вони: 
	по-перше, характеризують одне і теж явище – право, визначаючи його властивості до того, щоб бути дієвим та ефективним, забезпечуючи зміни в життєдіяльності суспільства та житті кожного індивіда;

по-друге, зумовлені цілями, які закладені в право суб’єктами правотворчості;
по-третє, позначають процес та результат соціалізації права, забезпечуючи його трансформацію з формалізованих норм у правову поведінку суб’єктів права;
по-четверте, є засобами виміру характеру, змісту, процесу та результату поширення права на суспільні відносини;
по-п’яте, зумовлені соціальним призначенням права, станом його поширення і поширеності на суспільні відносини, досягнення цілей, що вкладалась у право суб’єктами правотворчості тощо [218, с. 258-259].
Порівняльно-правові дослідження будь-яких явищ та феноменів правової реальності в юридичній літературі характеризуються як об’єктивна потреба з’ясувати їх взаємності, що виявляється в їх: спільній дії, впливові та взаємозалежності [36, с. 1171], а також взаємозв’язку та значенні [131, с. 486] і т.п. З огляду на вказане можливо підсумувати, що порівняльно-правовий аналіз, як пізнавальний прийом дослідження дієвості та ефективності права, може бути охарактеризований за критеріями: 
	категоріальності, що дозволяє з’ясувати спільні і відмінні ознаки дієвості та ефективності права, встановити їх місце в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, удосконалити їх визначення як самостійних, однак, взаємопов’язаних категорій юридичної доктрини;   

соціальної обумовленості, що включає в себе встановлення факторів, які впливають на дієвість та ефективність права, визначення їх ролі в процесі правового регулювання суспільних відносин, а також надання порівняльної характеристики наслідкам впливу зазначених факторів на стан дієвості та ефективності права; 
інструментальності, що дозволяє встановити критерії виміру дієвості та ефективності права, отримати відповідні результати їх виміру, а також співвіднести зазначені результати, визначивши їх взаємозалежність;
процесуальності, що передбачає встановлення закономірностей взаємозв’язку дієвості та ефективності права крізь призму їх прояву в процесі здійснення правового регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин; 
прогностичності, відповідно до якого порівняльно-правове дослідження дієвості та ефективності права являє собою встановлення та характеристику сучасного стану та перспектив посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні як взаємопов’язаних явищ, що відображають недоліки правового регулювання та визначають шляхи їх подолання.
Окрім того, дієвість та ефективність права визначатимуть характер самого права, його місце в системі засобів соціального регулювання, особливості його формалізації та місце правових актів у відповідній системі форм права. З огляду на зазначене вище, відзначаємо, що наукове дослідження дієвості та ефективності права як особливих властивостей права та критеріїв його виміру, що характеризуються в тому числі і відповідним суб’єктним виміром, потребує вироблення такої методологічної основи наукового дослідження, що дозволить провести їх порівняльно-правовий аналіз крізь призму:
по-перше, функціонального підходу, що дозволить встановити особливості поширеності права на поведінку суб’єктів, а також з’ясувати стан досягнення правового результату;
по-друге, системного підходу, який сприятиме встановленню місця дієвості та ефективності права в системі властивостей права та критеріїв виміру його прояву в поведінці суб’єктів суспільних відносин.
Слід відзначити, що в сучасних юридичних дослідженнях, особливо монографічного та дисертаційного рівнів, вченими підтверджується важливість та науково-дослідна доцільність індивідуального підходу до визначення методологічної основи наукового пізнання, за основу якого мають бути взяті особливості предмету наукової роботи. Визначивши предмет дослідження та його методологічну основу, вченими фактично будуть визначені межі і стратегія наукового дослідження, які в подальшому дозволяють чітко сформулювати мету наукової роботи, визначити завдання та, саме головне, – не допустити розпорошеності науково-дослідної роботи. На прикладі дослідження споріднених з дієвістю та ефективністю права явищ окремими вченими також висловлюється думка про необхідність індивідуалізованого підходу до вироблення методологічної основи кожного дослідження. Вивчення теоретико-правових аспектів правотворчої політики, на думку С. С. Слинька, потребує вироблення чітковизначеної методологічної основи дослідження, яка надасть змогу: по-перше, розкрити складність та багатоаспектність правотворчої політики як юридичного явища; по-друге, досягти мети відповідного наукового дослідження та виконати завдання, які поставлені; по-третє, забезпечити всебічність наукового дослідження правотворчої політики як юридичного явища [256, с. 30-31]. Подібну точку зору обґрунтовує і Т. В. Росік, вважаючи, що значення методології дослідження важко переоцінити, оскільки вона є ключовим елементом системи будь-якого пізнання. Тому логічно в кожному науковому дослідженні попередньо встановити відповідні його методологічні аспекти пізнання [245, с. 49]. Так само визначають методологічну основу і ряд інших вчених, зазначаючи про її значення як: передумови ефективності та результативності наукової роботи, а також вказують на наявність існуючої в юридичній науці методологічної кризи, недостатність реалізації функціонального потенціалу загальноприйнятих методологічних підходів та методів наукового пізнання [174, с. 4]; умови реалізації завдань дослідження та досягнення її мети [130, с. 17]; умови забезпечення перспективності та результативності наукового дослідження в цілому [60, с. 276-277] тощо. 
Найбільш вдало індивідуалізований підхід до формування методологічної основи пізнання обґрунтував А. М. Ващенко, вказавши на те, що методологічна основа наукового дослідження має індивідуалізований характер та залежить насамперед, від особливостей предмету наукового дослідження, який визначає відповідний набір методологічних засобів, методів, прийомів і способів, які можуть бути застосовані і повинні бути застосовані до вивчення предмету. Особливості предмету наукової роботи, де встановлюється та розкривається співвідношення різних правових феноменів, визначають необхідність формування методологічної основи наукового пізнання, що має врахувати: по-перше, феномен самих правових явищ, які впливають на явища і процеси правової дійсності, породжують юридичні наслідки в процесі і за результатами її здійснення; по-друге, суб’єктний характер досліджуваних явищ, оскільки вона походить від повноважень відповідних суб’єктів; по-третє, аспект співвідношення вказаних явищ, що вимагає здійснення відповідних порівняльних досліджень, з метою формування цілісного уявлення про таке співвідношення [34, с. 66-67].
Найбільш поширеним в юридичній літературі є характеристика методологічної основи наукового дослідження державно-правових явищ як особливого системно-структурного феномену. Системність методологічної основи виявляється насамперед у відповідних напрямах або рівнях наукового пізнання, в межах яких має бути проведене наукове дослідження. До складу таких напрямів або рівнів наукового дослідження вченими відносяться:
	філософські та конкретно-наукові напрями, поєднання яких надає можливість встановити світоглядні та предметні закономірності досліджуваного явища [18, с. 28-29; 28, с. 20];

філософський, загальнонауковий, приватнонауковий, дисциплінарний та міждисциплінарний рівні наукового дослідження, в межах яких використовується відповідний комплекс методів наукового пізнання [23, с. 23; 37, с. 13; 59, с. 16-17; 137, с. 119-120].
Що стосується структури методологічної основи, то вона виявляється у відповідних її складових елементах, до яких традиційно вченими відносяться комплекс методів наукового пізнання [28, с. 21; 137, с. 120; 150, с. 120], система філософських та методологічних підходів пізнання [6, с. 67-69; 226, с. 26; 237, с. 24], методи емпіричного та теоретичного аналізу [227, с. 89]; принципи наукового пізнання, що поєднують в собі коло основоположних ідей, на яких засноване наукове дослідження; методологічні підходи, які мають узагальнений світоглядний характер; а також методи дослідження як коло конкретних прийомів, способів і засобів наукового пізнання тих або інших аспектів досліджуваного явища чи процесу [233, с. 4-5; 252; 268, с. 34-35; 270, с. 16-17; 281] тощо. На нашу думку, останній підхід є найбільш поширеним та загальноприйнятим в юридичній літературі, який фактично охоплює в собі найширше коло методологічного інструментарію, що може бути індивідуально поєднаний та в подальшому використаний дослідником на будь-якому рівні або в межах будь-якого напряму наукового дослідження. Зазначене підтверджується і думкою вчених про те, що «методологічну основу наукового пізнання слід розглядати значно ширше, яка є невід’ємним елементом наукового дослідження, що визначає його стратегію і складається із значно ширшого кола структурних елементів, органічно взаємопов’язаних між собою, а їх взаємозв’язок є основою комплексності та цілісності самої методології і її функціонування» [60, с. 119-120].
На нашу думку, в контексті наукового вивчення дієвості та ефективності права як об’єктів порівняльно-правового дослідження принципи наукового пізнання відіграють важливу роль, яка виявляється в наступному:
надають змогу забезпечити єдність наукового дослідження дієвості та ефективності права як характеристик єдиного явища – права, які становлять об’єкти порівняльно-правового дослідження та визначають можливість отримання загального вчення про властивості права;
визначають зміст наукового пізнання дієвості та ефективності права, а також його націленість на отримання науково значимого результату;
сприяють організації наукового дослідження дієвості та ефективності права шляхом усвідомлення змісту принципів права суб’єктами наукової діяльності, що визначатиме в подальшому зміст і характер їх науково-дослідної роботи;
забезпечують цілісність і комплексність наукового пізнання дієвості та ефективності права, достовірність наукового знання, виступають в якості єдиного можливого засобу забезпечення наукової основи дослідження та приросту нових знань;
виступають в якості умови істинності та об’єктивності наукових знань, є вимогою наукової розробки порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права як засобів виміру права, його поширеності на суспільні відносини [221, с. 68]. 
Коло принципів наукового пізнання, котрі забезпечують якість юридичного наукового дослідження [17, с. 18] та слугують критеріями професійної діяльності суб’єктів науково-дослідної роботи [44, с. 20] є доволі усталеним в юридичній науці. Вони мають універсальний характер, націлені на забезпечення цілісності та повноти дослідження, його відповідності критеріям науковості. До них відносяться: а) принцип всебічності наукового дослідження, який забезпечує дослідження дієвості та ефективності права з метою формування цілісного наукового уявлення про їх сутність та особливості співвідношення; б) принцип системності, основою якого є ідея взаємозв’язку правових явищ та процесів, а отже дозволяє засновувати дослідження на усвідомленні дієвості та ефективності права як його невід’ємних властивостей, що знаходяться в тісному взаємозв’язку; в) принцип об’єктивності та принцип достовірності наукового пізнання, які є взаємопов’язаними та націлені в цілому на отримання істинної інформації про досліджуване явище або процес, як про такі, що походять від права, характеризують його властивості, відображають складові його сутності; г) принцип гласності наукового дослідження дієвості та ефективності права націлений на забезпечення доступності наукового пізнання вказаної проблематики для широкого кола громадян, донесення до їх відома інформації про стан дієвості та ефективності права, досягнення бажаного (необхідного) правового ефекту; д) принцип професіоналізму передбачає здійснення наукового дослідження виключно тими суб’єктами, що мають відповідний досвід та володіють навичками наукового-дослідної роботи тощо. Аналіз принципів наукового пізнання можна було б продовжувати, однак ми відзначили функціональний потенціал для вивчення порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права найбільш ключових з них, які в цілому мають універсальний характер та націлені на забезпечення високого рівня науковості самого дослідження та отриманих результатів. 
Принципового значення для здійснення порівняльно-правового аналізу дієвості та ефективності права мають методологічні підходи, які за своїм призначенням мають визначити пізнавальну стратегію науково-дослідної роботи сприяти концептуалізації результатів наукового дослідження. Насамперед, слід відзначити принципову роль компаративістського методологічного підходу, який фактично визначає стратегію науково-дослідної роботи щодо проведення порівняльно-правового дослідження таких об’єктів порівняння як дієвість права та ефективності права. Зазначений підхід дозволить сформувати комплексне уявлення про спільність та відмінність вказаних об’єктів порівняння. Спільно з компаративістським методологічним підходом важливо використовувати функціональний потенціал феноменологічного підходу, який потенційно спроможний розкрити дієвість та ефективність права як особливі правові феномени, які виникають і розвиваються під впливом права, спроможні охарактеризувати право та провести вимір стану його поширеності на суспільні відносини. На нашу думку, поєднання компаративістського та феноменологічного методологічних підходів функціонально дозволить встановити порівняльно-правові аспекти дієвості та ефективності права, визначити проблеми їх забезпечення в Україні, тенденції розвитку та шляхи посилення.
Важливим є і функціонально-інструментальний методологічний підхід, який спроможний встановити функціональне призначення права крізь призму характеристики його дієвості та ефективності. Окремо слід відзначити перспективність використання герменевтичного методологічного підходу, який сприятиме характеристиці властивостей права в цілому шляхом аналізу норм права, визначення процесу їх застосування, а також надасть змогу співвіднести процес і результат правового регулювання із правотворчою ідеєю, яка закріплена в нормах права. 
Невід’ємною складовою методологічної основи дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права є комплекс методів наукового дослідження, які традиційно структуруються на філософські (світоглядні), загальнонаукові та спеціально-наукові. Кожна з груп вказаних методів дозволяє виявити та в подальшому провести об’єктивний, всебічний та достовірний аналіз порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права. Філософські (світоглядні) методи використовуються дослідниками в межах відповідно філософського рівня пізнання та дозволяють розкрити дієвість та ефективність права крізь призму світосприйняття, їх сутності та особливостей як властивостей права, які є об’єктивно існуючими, невід’ємними, можуть бути сприйняті дослідником, осмислені та щодо яких може бути сформоване відповідне світоглядне уявлення. В системі філософських (світоглядних) методів центральне місце займає діалектичний метод, функціональні можливості якого спроможні дослідити дієвість та ефективність права в динаміці, рівень (показники) яких мають змінюваний характер, залежать як від права в цілому, так і від особливостей його поширення і поширеності на суспільні відносини. Відповідно дієвість та ефективність права можливо охарактеризувати в динаміці, визначити їх взаємовплив та взаємозалежність. Так само перспективним вбачається застосування метафізичного методу, який сприятиме дослідженню порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права, розкриваючи їх як найбільш усталені показники поширення та поширеності права на суспільні відносини в межах конкретного часового проміжку або на конкретний момент. Вказаний метод дозволятиме також охарактеризувати засоби забезпечення дієвості та ефективності права, їх роль, недоліки, а також шляхи посилення дієвості права та його ефективності з урахуванням стану правового регулювання. Матеріалістичний метод функціонально спроможний посилити порівняльно-правове дослідження дієвості та ефективності права крізь призму результатів правового регулювання, що виявляється у змінах матеріальних умов існування суспільства. Відповідно аналіз таких показників зміни матеріальних умов життя соціуму сприятиме характеристиці дієвості права та його ефективності крізь призму їх співвідношення. Важливою є роль також ідеалістичного методу, за допомогою якого можливо дослідити дієвість та ефективність права як важливих показників сприйняття або несприйняття суспільством норм права, їх зміни, результати чого безпосередньо визначатимуть перспективність правового регулювання в цілому. 
Складність та багатоаспектність порівняльно-правового аналізу дієвості та ефективності права зумовлюють необхідність використання і інших груп методів, котрі за своїм функціональним призначенням покликані забезпечити вивчення тих або інших аспектів досліджуваного явища або процесу [47, с. 81], виокремити і узагальнити ознаки, а також встановити загальні закономірності порівнюваних явищ [47, с. 82], визначити шляхи посилення функціонування права, реалізуючи тим самим соціальну корисність наукових досліджень в цілому [97]. Насамперед варто наголосити на важливому значенні порівняльно-правового методу, який стане ключовим методологічним інструментом в межах цієї дисертаційної роботи. Його функціональні можливості дозволятимуть виокремити:
на категоріальному рівні: спільні і відмінні ознаки дієвості та ефективності права, удосконалити їх розуміння та категоріальне визначення на засадах розмежування зазначених понять; 
на загальнотеоретичному рівні фактори, які впливають на дієвість та ефективність права, встановити їх значення та характер впливу, а також визначити критерії виміру дієвості та ефективності права, провести їх співвідношення та удосконалити методику їх застосування;
на практичному рівні положення, котрі характеризуватимуть стан і шляхи підвищення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні.
Важливе значення матиме використання історико-правового методу, за допомогою якого можливо здійснити аналіз та з’ясувати сучасний стан світоглядного і наукового пізнання дієвості та ефективності права, визначити перспективні наукознавчі напрями їх пізнання крізь призму порівняльно-правового аналізу. За допомогою спеціально-юридичного методу можливо буде виокремити та обґрунтувати самостійність понять: «дієвість права», «ефективність права», «критерії дієвості права» та «критерії ефективності права», відокремити їх від інших суміжних категорій юридичної науки, з’ясувати їх ознаки та удосконалити їх понятійне визначення. Зокрема у наступному підрозділі нами буде посилено використання спеціально-юридичного методу та проведена наукова робота, яка стосуватиметься категоріального аналізу дієвості та ефективності права. 
Окремо слід відзначити і перспективність системно-функціонального методу, який спроможний буде забезпечити встановлення пізнавального потенціалу положень сучасних типів праворозуміння для вивчення дієвості та ефективності права, а також визначення функціональних можливостей принципів наукового пізнання, методологічних підходів та методів наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права. 
Системно-структурний метод дозволить систематизувати та розкрити зміст факторів, що впливають на дієвість та ефективність права, а також критеріїв виміру дієвості та ефективності права, встановити перспективи їх використання, посилити їх використання в практичній юридичній діяльності та в межах відповідних наукових досліджень. 
Застосування пізнавальних можливостей прогностичного методу сприятиме насамперед аналізу правового регулювання як сферу прояву дієвості та ефективності права в аспекті перспектив його розвитку та підвищення відповідно рівня ефективності та рівня дієвості права. Окрім того, поєднання функціональних можливостей прогностичного методу та методу правового моделювання дозволить всебічно визначити та узагальнити стан дієвості й ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, визначити напрями їх посилення. 
Враховуючи особливості дієвості та ефективності права як об’єкту наукового пізнання, їх багатоаспектний характер, який обумовлений, з однієї сторони, специфікою правовідносин, що трансформуються під впливом розвитку права, а з іншої сторони – їх місцем і роллю в системі характеристик права, вважаємо, що здійснення їх порівняльно-правового дослідження варто провести в межах наступних напрямів:
історико-правового, змістом якого буде вивчення дієвості та ефективності права як явищ історично мінливих, які мають закономірності свого зародження, розвитку, становлення та удосконалення, що зумовлені особливостями права та його поширенням і поширеністю на суспільні відносини, визначають закономірності правового впливу, акумулюють в собі системні характеристики права, позначають характер і зміст права, його закріплення та форми прояву;
методологічного, в межах якого будуть визначені переваги положень відповідних типів праворозуміння для пізнання дієвості та ефективності права, з’ясовано пізнавальний потенціал порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права як самостійного об’єкту наукового дослідження, що можуть бути всебічно, об’єктивно та достовірно досліджені за допомогою системи принципів наукового пізнання, методологічних підходів та методів наукового дослідження;
категоріального, що націлений на встановлення спільних та відмінних ознак дієвості і ефективності права, узагальнення доктринальних підходів до їх розуміння, на підставі чого удосконалення визначень вказаних понять та проведення їх категоріального розмежування;
соціально-політичного, об’єктом пізнання якого є фактори суспільно-політичного розвитку соціуму, які зумовлюють виникнення, розвиток і функціонування права, його дієвість та ефективність, а також критерії виміру дієвості та ефективності права крізь призму їх співвідношення та взаємодоповнення;
прикладного, що стосується встановлення особливостей, стану та шляхів їх посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні.


Висновки до Розділу 1.

Формуванню перших наукових уявлень про дієвість та ефективність права передував період від Античності (XI – IX ст. до н.е.) до кін. ХVІІІ ст., протягом якого була сформована світоглядна основа сучасного багатоаспектного розуміння дієвості та ефективності права. З поч. ХІХ ст. правові погляди філософів, мислителів, державних діячів минулого суттєво трансформуються, вони набувають складного, багатоаспектного характеру, суттєво деталізують та розширюють уявлення про право, в тому числі і крізь призму його дієвості та ефективності.
	Сучасний стан дослідження дієвості та ефективності права характеризується: плюралізацією поглядів вчених на дієвість та ефективність права як категорій, що характеризують: властивості права, особливості його поширеності на суспільні відносини; мету утворення права; форми прояву права та показники його реальності, стан досягнення ним бажаного правового ефекту; засоби виміру реалізації функціонального призначення права тощо; по-друге, посиленням міждисциплінарності наукових досліджень дієвості та ефективності права, різноманітні аспекти яких стають об’єктом пізнання як юридичних наук (теоретико-правових, галузевих, спеціально-прикладних), так і неюридичних (політичні, економічні, соціологічні, психологічні науки) тощо; по-третє, об’єктивною необхідністю деідеологізації правових досліджень дієвості та ефективності права, що обумовлено тривалим пануванням у вітчизняному суспільстві офіційної ідеології радянської держави, під впливом якої розвивалась вітчизняна юридична наука в минулому столітті тощо.
	Визначено пізнавальний потенціал положень типів праворозуміння для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права, які сприяють: по-перше, конкретизації уявлень про право, що визначатиме відповідне сприйняття дослідником таких його характеристики як дієвість та ефективність; по-друге, вивченню багатоаспектності дієвості та ефективності права як проявів його природи, сутності, змісту, функціонального призначення, засобів виміру, шляхів удосконалення тощо; по-третє, врахування варіативності спільностей та відмінностей дієвості права і його ефективності.
	Доведено, що дієвість права та ефективність права є взаємопов’язаними, однопорядковими категоріями, оскільки вони: по-перше, характеризують одне і теж явище – право, визначаючи його властивості до того, щоб бути дієвим та ефективним; по-друге, зумовлені цілями, які закладені в право суб’єктами правотворчості; по-третє, позначають процес та результат соціалізації права, забезпечуючи його трансформацію з формалізованих норм у правову поведінку суб’єктів права; по-четверте, є засобами виміру характеру, змісту, процесу та результату поширення права на суспільні відносини; по-п’яте, зумовлені соціальним призначенням права, станом його поширення і поширеності на суспільні відносини тощо.
	Перспективними напрямами дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права є: історико-правовий, змістом якого буде вивчення дієвості та ефективності права як явищ історично мінливих, які мають закономірності свого зародження, розвитку, становлення та удосконалення, що зумовлені особливостями права та його поширенням і поширеністю на суспільні відносини, визначають закономірності правового впливу; методологічний, в межах якого будуть визначені переваги положень відповідних типів праворозуміння для пізнання дієвості та ефективності права; соціально-політичний, об’єктом пізнання якого є фактори суспільно-політичного розвитку соціуму, які зумовлюють виникнення, розвиток і функціонування права, його дієвість та ефективність, а також критерії виміру дієвості та ефективності права крізь призму їх співвідношення та взаємодоповнення та ін.
	Складовими методологічної основи наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права є: принципи наукового пізнання (всебічності, об’єктивності, гласності, достовірності, системності та ін.), як система пізнавальних положень, котрі визначають зміст наукового пізнання дієвості та ефективності права, забезпечують його цілісність і комплексність, достовірність наукового знання; методологічні підходи (компаративістський, феноменологічний, функціонально-інструментальний, герменевтичний та ін.), що визначають пізнавальну стратегію дослідження дієвість та ефективності права як об’єктів порівняльно-правового аналізу та забезпечують концептуалізацію результатів наукового дослідження; методи наукового дослідження (філософські (світоглядні), загальнонаукові та спеціально-наукові), функціональні можливості яких націлені на вивчення конкретних аспектів порівняльно-правового аналізу дієвості та ефективності права (історико-правових, методологічних, категоріальних, соціально-правових, практичних та ін.). 

РОЗДІЛ 2
ДІЄВІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА 
ЯК ПРОЯВ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ


2.1 Дієвість та ефективність права як категорії юридичної науки

Проблема формування та розвитку понятійно-категоріального апарату юридичної науки займає одне з центральних місць в системі наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-правознавців. Це пояснюється існуючою неусталеністю доктринального розуміння понять і категорій юриспруденції, з одного боку, та складністю і багатоаспектністю права як самостійного явища – з іншого, що в свою чергу обумовлює складність, багатоаспектість та варіативність відповідних правових явищ і процесів, а отже позначається і на особливостях їх категоріального аналізу.
Дослідження категоріальних аспектів дієвості та ефективності права  є витребуваним як в науковому, так і в практичному плані. Категоріальний вимір вказаних характеристик права, що виявляється в їх понятійному розумінні, системі ознак та їх змісті, є важливим з наукової точки зору, оскільки становить невід’ємний елемент порівняльно-правової методологічної стратегії наукового дослідження. Саме категоріальний вимір дієвості та ефективності права дозволить розкрити ряд їх порівняльно-правових аспектів, визначити закономірності взаємозв’язку між ними, тим самим сформувати окрему складову доктринальної концепції дієвості та ефективності права, що становить в цілому мету цієї дисертаційної роботи. Окрім того, в методологічному плані дослідження категоріальних аспектів дієвості та ефективності права спроможне закласти основу для подальшого аналізу інших теоретико-правових та практичних аспектів дієвості та ефективності права, визначивши їх особливості, узагальнивши і охарактеризувавши їх в межах спільних ознак та відмінностей. Результати такого дослідження в методологічному плані будуть особливо корисними для подальшого дослідження питань факторів, що впливають на дієвість та ефективність права, критеріїв їх виміру, шляхів посилення в сучасних умовах розвитку правового регулювання в Україні тощо. 
Актуалізує потребу у науковому переосмисленні вказаних понять також і поточний стан дієвості та ефективності вітчизняного права, існуючі недоліки його реалізації та наявні факти епізодичного і неповного досягнення мети правового регулювання суспільних відносин. Це в цілому зумовлює доцільність переосмислення проблематики дієвості та ефективності права, в тому числі і в контексті їх категоріального визначення. Слід підтримати думку С. О. Жинкіна про те, що традиційне розуміння ефективності норм права (законодавства) як співвідношення мети законодавця і реально досягнутого результату потребує корегування. При такому підході цілі держави в особі їх відповідних суб’єктів розглядаються як якийсь абсолют, а досягнення цих цілей незалежно від їх змісту невиправдано визнається в якості головного показника ефективності права як соціального регулятора. В результаті ми є свідками ігнорування не лише соціальних наслідків ефективності відповідних норм права, але і їх впливу на людську особистість, її духовну і поведінкову самореалізацію. Таким чином поняття ефективності набуває суто формального, етатизованого характеру. В контексті плюралістичного підходу категорія «ефективність права» (як і категорія «дієвість права». – Прим. авт.) розглядається не лише і не стільки з позицій співвідношення цілей норм і результатів їх дії, скільки в аспекті вирішення відповідними нормами права духовних, особистісних, загально соціальних та інших завдань, найважливішим з яких надаються можливості для соціально позитивної самореалізації особистості у відповідній сфері відносин [72, c. 27].
Підтримуючи погляди вищезазначених вчених, відзначаючи високий рівень актуальності наукового дослідження дієвості та ефективності права крізь призму їх категоріального виміру, що є важливим елементом загального дослідження порівняльно-правових аспектів вказаних характеристик права, вважаємо за доцільне в цьому підрозділі дисертаційної роботи: 
	провести критичний аналіз доктринальних підходів до визначень понять «дієвість права» та «ефективність права», встановити зміст їх характеристик, що вкладаються в основу формулювання відповідних їх визначень;

встановити спільні ознаки і відмінності дієвості та ефективності права, надати їх характеристику та визначити зміст тих положень, які доцільно вкласти в основу удосконалення їх понятійного визначення;
встановити та охарактеризувати співвідношення дієвості й ефективності права;
довести самостійний характер понять «дієвість права» та «ефективність права» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, удосконалити визначення вказаних понять. 
В сучасній юридичній науці проблематика дієвості та ефективності права, в тому числі і крізь призму їх категоріальних аспектів розуміння розкривається в працях С. С. Алексєєва, М. І. Байтіна, С. В. Бобровник, О. Л. Богініча, А. Б. Венгерова, В. М. Горшеньова, О. А. Гаврилова, П. Б. Євграфова, А. П. Зайця, Д. А. Керімова,  В. А. Козлова, М. І. Козюбри, В. М. Кудрявцева, В. В. Лазарєва, В. В. Лапаєвої, О. С. Лисенкова, Р. З. Лівшица, Г. В. Мальцева, М. І. Матузова, В. С. Нерсесянца, П. М. Рабіновича, Т. Н. Радько, І. С. Самощенка, М. В. Цвіка та інших. Проблемам ефективності правових приписів, як форм закріплення права та забезпечення його поширеності на суспільні відносини, були також присвячені роботи таких правознавців як: С. Н. Бабурін, В. В. Головченко, О. В. Зайчук, А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, Н. М. Оніщенко, О. В. Петришин, О. Ф. Скакун, Т. І. Тарахонич, Ю. О. Тихомиров та ін. Однак проведений нами аналіз поглядів вказаних вчених на проблематику розуміння дієвості права та його ефективності, що був здійснений в деяких наших публікаціях [211, с. 33-35; 212, с. 39-42; 214, с. 28-30; 215, с. 138-139], дозволив встановити, що сучасний стан наукової розробки проблем дієвості права та ефективності права як самостійних категорій свідчить про епізодичність зазначених досліджень, оскільки наукове вивчення вказаних питань має або застарілий характер, або здійснювалось опосередковано через науковий аналіз інших суміжних правових явищ і процесів. 
У попередньому розділі ми встановили, що дієвість та ефективність права тривалий час розглядались науковцями як тотожні, взаємозамінні категорії, внаслідок чого одне поняття розкривалось ними через інше, і навпаки. Сьогодні в багатьох наукових працях така традиція їх розуміння та характеристики значною мірою збереглася. Так, одні вчені продовжують визначати одне поняття за допомогою іншого, тим самим ніби визнаючи їх тотожність. Зокрема, М. Р. Аракелян відзначає, що в абстрактному розумінні дієвість права – це здатність сприяти досягненню цілі, що в нього вкладена правотворцем, а ефективність права означає те, що право є дієвим, тобто таким, що вчиняє необхідну дію [13, с. 23-24; 12, с. 246-247] (вплив на суспільні відносини та їх відповідну трансформацію. – Прим. авт.). В свою чергу М. В. Антонов в колективній монографічній праці безпосередньо наголошує на тому, що категорії «ефективність права» і «дієвість права» варто розглядати як синонімічні [303, с. 27], що закладено в основу змісту і самої монографії. Зокрема у змісті монографії категорія «ефективність права» замінюється категорією «дієвість права», і навпаки, а подекуди вживається одне поняття і в дужках біля нього зазначається й інше поняття, тим самим вченими підкреслюється їх синонімічність. Цікавим в цьому плані є аналіз праць Г. Кельзена, що здійснено І. Касою, яка, вивчаючи напрацювання Г. Кельзена, перекладає використаний філософом термін «wirksamkeit» як дієвість та в душках поруч зазначає – «(ефективність)» [100]. З цього приводу відзначимо, що такі переклади, дійсно, можна зустріти в німецько-російських та німецько-українських словниках [246, с. 568; 178, с. 525]. Однак, слід мати на увазі, що словники складаються без врахування контексту використання певних слів та особливостей їх розуміння і відмежування. Тому, опираючись на такі переклади, доцільно звернути увагу на саму сутність і зміст дослідження, встановити причини застосування того або іншого терміну, особливості визначень та контекстів його застосування й формулювання. 
Враховуючи те, що в юридичній науці проблематика розуміння понять «дієвість права» та «ефективність права» становила предмет наукового вивчення широкого кола вчених, вважаємо за доцільне узагальнити підходи до їх визначення. Досить поширеним є доктринальний підхід, в якому поняття «дієвість права» та «ефективність права» визначаються як результат досягнення мети правотворення, що була закладена у зміст норми права. Такий підхід до визначення дієвості та ефективності права умовно можна назвати діяльнісно-функціональним, який фактично пов’язує розуміння дієвості права з відповідними його функціями, що реалізуються в тому числі і за допомогою юридично значимої діяльності, а ефективність права – з його дією, особливим станом поширеності норм права на суспільні відносини, що відображає досягнення того чи іншого правового ефекту або його недосягнення. В юридичній літературі для позначення цього підходу до визначення категорії «ефективність права» вживають ще назву «цільовий підхід» [225, с. 18-19; 238, с. 29; 95, с. 91; 72, с. 41], обґрунтовуючи це прив’язкою до розуміння цілі, яка покладається на правову норму при її розробці та прийнятті. Водночас, ми вважаємо, що така назва не в повній мірі відображає особливості розуміння категорії «ефективність права». Це пояснюється обмеженістю терміну «цільовий підхід», оскільки акцент робиться лише на ціль правової норми та не враховує інші аспекти ефективності права, зокрема: формалізацію цілі норм права, їх поширеність на суспільні відносини, особливості їх зміни, критерії ефективності права, оцінка ефективності права тощо. В межах вказаного підходу, на переконання вчених, ефективність права слід визначати як стан досягнення цілей права [141, с. 53], рівень відповідності між цілями законодавця і результатами, які досягнуто [304, с. 22], результат дії норм права, що виявляється у змінах соціальної дійсності [196, с. 41], корисність поширення правої норми на суспільні відносини [232, с. 45-46], результат реалізації загальносуспільних інтересів і потреб [109, с. 109], кількісна оцінка співвідношення між ціллю норми права, теоретичною можливістю її реалізації та матеріальним виразом результату її поширення на суспільне життя [155,  с. 55-57] тощо. Вказаний підхід зберігає свою актуальність і в поглядах сучасних вчених, які визначають ефективність права як співвідношення фактичних результатів впливу норми права та декларованої нею мети, при чому остання передбачається нормотворцем при прийнятті відповідних правових актів – законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України тощо [236, с. 369-370]. За аналогією надаються визначення поняттям «ефективність закону» як співвідношення між цілями правових норм, що містяться в законі, та результатом їх дії, тобто ступінь досягнення цілей закону при його реалізації [21, c. 93]; «ефективність правового регулювання» як ступінь практичного досягнення цілей, які вкладали в норму права правовстановлювачі (законотворці та інші правотворці), ухвалюючи, змінюючи чи скасовуючи відповідні норми права [231, с. 220] тощо.
Відповідно до діяльнісно-функціонального підходу розглядає ефективність права і С. О. Жинкін, виокремлюючи аспекти її розуміння: цільовий, що визначає співвідношення між цілями норми і результатом, який реально настав; аксіологічний, змістом якого є показник ступеня відповідності норм основоположним соціальним цінностям – свободі, порядку, ієрархічності, справедливості тощо; соціальний, який характеризує відповідність норм балансу соціальних інтересів, сприяння зниженню рівня деструктивної, соціально шкідливої конфліктності у відповідній сфері відносин, етнічній чи іншій соціальній групі; економічний, що пов’язаний із забезпеченням економічної вигоди, економічного зростання, полегшенням справедливого доступу до економічних благ та їх оберту; психологічний, який визначає ступінь особистісного розвитку, ступінь духовної та матеріальної самореалізації особистості, які забезпечуються за допомогою відповідних нормативних приписів [71, с. 11-12].
З викладеного бачимо, що наведена характеристика ефективності права загалом фактично акцентує увагу на якісній стороні дії права: успішність здійснення свого призначення; економічна вигідність; врахування і забезпечення розвитку особистості; відповідність балансу соціальних інтересів, сприяння зниженню соціального деструктиву; відповідність основоположним соціальним цінностям та ін. Тобто право є ефективним, коли його дія характеризуються позитивними (або прогнозованими, або передбачуваними, або поставленими у якості завдання/мети тощо) рисами, тобто позитивним процесом та позитивними наслідками реалізації.
В свою чергу поняття «дієвість права» характеризується як шлях (процес) досягнення визначеної в праві мети, а отже і забезпечення ефективності права. У свою чергу, дієвість права на сторінках наукової літературі так само визначається в діяльнісно-функціональному розумінні, зокрема: являє собою фактичну реалізованість, що забезпечується санкціями та обумовлена легітимністю правопорядку в цілому (Н. В. Варламова) [30, с. 88-90]; властивість, що вказує на соціальну дію чи ефект за допомогою права (І. Л. Честнов) [286, с. 299]; властивість, яка характеризує існуюче, діюче право, наділене силою та чинністю (Н. С. Васильєва) [32, с. 400]; соціологічну категорію, яка означає фактично реалізовану (виконану, дотриману) норму, а якщо добровільно не виконується (порушується), тоді примусово застосовується (В. М. Корнєв) [66, с. 152] тощо. Не дивлячись на певні відмінності у підходах, бачимо, що в той або інший спосіб дослідники визначають дієвість, як властивість права діяти, бути активним, забезпечувати реальний вплив на суспільні відносини. 
Такий зміст у досліджувану категорію вкладають й інші правознавці. Зокрема, якщо звернутись до напрацювань згаданого на початку підрозділу філософа Г. Кельзена, а саме до його праці «Чисте вчення про право» [102] (яке ще перекладають як «Чисту теорію права» [107, с. 240]), то можна побачити, що дієвість визначається як факт реального застосування і дотримання права, того, що люди дійсно діють відповідно до права [102, с. 21]. Наприклад, дієвість права, яку вчений пов’язує з санкцією певної поведінки, визначається, згідно з поглядами Г. Кельзена, з двох позицій: з першої це означає, що право застосовується органами влади (тобто санкція призначається і приводиться у виконання у конкретних випадках), з другої – що індивіди, підкорені правопорядку, дотримуються відповідної правової вимоги (тобто ведуть себе таким чином, щоб уникнути санкції) [102, с. 22].
В аспекті зазначеного підходу робить спробу порівняти категорії дієвість права та ефективність права В. В. Корнієнко. Вчений традиційно виокремив спільні та відмінні ознаки між цими поняттями. До спільних ознак дієвості та ефективності права вчений відносить: 1) наявність двох обов’язкових елементів – результату правового регулюванні і цілей, що стояли перед нормою чи нормативним актом; 2) досягнення результату правового регулювання, яке забезпечується державою та (або) належним рівнем правосвідомості; 3) співвідношення відповідних цілей і досягнутого шляхом регулювання суспільних відносин результату. Тобто по суті, до спільних ознак вчений відніс можливість визначення їх ефективності через механізм поширення права на суспільні відносини [122, с. 33], тобто через механізм його дії. Що стосується відмінних ознак, то серед них науковець виділив наступні: 1) ефективність права завжди відображає втілену в життя правову норму, у той час, коли дієвість права відображає механізм поширення вимог права; 2) шляхом ефективно реалізованої норми права в будь-якому разі досягається мета, яка відповідає вимогам соціального прогресу та соціальним очікуванням, а дієвість права є лише умовою і механізмом досягнення зазначеної мети, водночас за умови невідповідності фундаментальним правовим положенням і цінностям може стримувати розвиток суспільства або взагалі порушувати природні права людини; 3) констатувати наявність ефективності права можна навіть, якщо ті або інші його норми не закріплено у законодавстві відповідно вони не набули своєї дії; 4) результат правового регулювання, як обов’язковий елемент ефективності права, досягається, як правило, завдяки сприянню державної влади; коли ми говоримо про ефективність права, то можливі випадки на кшталт, якщо норми права не оформлені у законі, а результат забезпечується високим рівнем правосвідомості без участі держави; 5) цілі правового регулювання, як обов’язків елемент ефективності права, у всіх випадках співпадають з інтересами держави, але за певних обставин можуть розходитися з інтересами населення або навіть суперечити їм (йдеться про авторитарні режими), щодо дієвості права, то цілі повністю співпадають з цілями правового регулювання [122, с. 32]. На нашу думку, такий підхід до відмежування дієвості та ефективності права не в повній мірі характеризує їх співвідношення, окрім того деякі положення щодо мети і цілі правового регулювання мають дискусійний характер, тому він може бути використаним в нашому дослідженні лише частково. Вважаємо, що в основу зазначеного підходу покладено гіпотезу про те, що право є категорією ідеальною, яка відповідає усім суспільним цінностям, є виразом вищої справедливості, яке діє коректно та задовольняє усі потреби суспільства тощо. Але право, виразом якого є сукупність усіх його форм (нормативні акти, судові прецеденти, звичаї, традиції, норми моралі, правова доктрина та ін.), не є ідеальним. Зокрема, не лише закони можуть містити (та й містять) недоліки, не повною мірою вони задовольняють потреби та інтереси суспільства, не завжди відповідають вихідним цілям тощо. Так само і право, представлене в інших формах, ніж закон може порушувати основоположні права і свободи людини і громадянина; моральні цінності суспільства одних держав можуть бути прямо протилежними цінностям та уявленням суспільства інших; судові прецеденти можуть містити колізії; правова доктрина буває суперечливою, а її окремі положення й ідеї можуть втрачати з часом актуальність та зазнавати змін тощо. Тому, не можна так категорично розрізняти дієвість права та ефективність права як ідеальне та неідеальне, проте доречно враховувати більш ширші можливості права, яке впливає на поведінку людей не лише за допомогою нормативних актів, а й етичних та моральних вимог, традицій, що збільшує можливість урегулювати відносини більш справедливо та гуманно, аніж за допомогою лише закону.
Так само і Ю. О. Тихомиров розкриває сутність дієвості та ефективності права в їх зв’язку з поняттям «регулювання», відзначаючи, що: дієвість характеризує регулювання з позицій його здатності забезпечити поставлені політичні завдання, а ефективність – з позицій його здатності забезпечити досягнення цих завдань при мінімально можливих витратах усіх членів суспільства [278, с. 6-7]. Іншими словами, науковець розглядає їх як властивості, які полягають у здатності загалом виконати (досягти) поставлених завдань (дієвість) та здатності їх виконати найбільш вигідно (тобто при мінімально необхідних витратах – ефективність). Вказані ідеї вченого фактично відображають діяльнісно-функціональний підхід до розуміння як дієвості права, так і ефективності, і в межах такого підходу вчений не лише характеризує дієвість права та ефективність права, але і проводить відмежування їх між собою. В основу такого відмежування вкладає ідею їх функціонального призначення, потенційної здатності: забезпечити поставлені політичні завдання (дієвість права), фактично відображено статична властивість права, а також  забезпечити досягнення цих завдань при мінімально можливих витратах усіх членів суспільства (ефективність права), фактично мова іде про динамічну властивість права щодо забезпечення досягнення правом поставлених завдань.
Дещо подібною є характеристика розуміння дієвості та ефективності права крізь призму їх діяльнісно-функціонального розуміння, що запропонована С. О. Жинкіним. Вчений так само проводить аналіз широкого кола поглядів вчених, водночас приходить до висновку про можливість їх узагальнення лише в межах двох підходів: функціонально-цільового та причинно-функціонально-цільового. Зокрема, категорія «ефективність права» в юридичній науці визначається як оптимальність та обґрунтованість норм права (Д. А. Керімов, М. П. Лєбєдєв), а категорія «дієвість права» – як здатність вчиняти вплив на суспільні відносини у певному напрямі (О. С. Пашков, Д. М. Чечот). Такий підхід вчений визначає як функціонально-цільовий (або цільовий), представники  якого  (В. В. Глазирін, В. М. Кудрявцев, В. І. Нікітінський, І. С. Самощенко та ін.) розглядали вказані категорії через співвідношення між цілями, які переслідував законодавець, видаючи відповідні норми, та результатом, який реально настав. В якості окремого підходу С. О. Жинкін виокремлює причинно-функціонально-цільовий, прихильниками якого називає О. С. Пашкова, Л. С. Явича та ін., які зробили акцент на аналізі досконалості правової норми та включили у вимір її дієвості та ефективності такі елементи, як соціально корисний характер результатів дії норм, витрати матеріальних засобів, ступінь оптимальності досягнення поставленої цілі тощо [71, с. 5]. На нашу думку, незважаючи на те, що такий підхід характеризує дієвість та ефективність права як такі, що відображають функціональне призначення права, є такими, що націлені на досягнення соціально значимого ефекту, водночас вони є доволі обмеженими та невиправдано мають виключний характер, оскільки не відображають в собі інші аспекти дієвості та ефективності права, зокрема такі як інструментально-вимірний, суб’єктний, порівняльний вимір тощо. Так само не зазначено критерій, який визначений вченим в якості основи узагальнення вказаних доктринальних підходів, а це не дозволяє в повній мірі узагальнити відповідні погляди вчених на проблематику розуміння дієвості і ефективності права, а також їх співвіднести між собою. 
Іншим, не менш поширеним підходом до розуміння дієвості та ефективності права є так званий інструментально-вимірний підхід. Зокрема, поняття «ефективність права» визначається як особливий засіб (інструмент) виміру права, що відображає постійний і безперервний процес поширення норм права на суспільні відносини, що призводить до відповідних правових наслідків, та в результаті дозволяє визначити стан досяжності або недосяжності мети, що вкладалась в правову норму правотворцем. Такий процес походить від сутності права як засобу впливу на суспільні відносини та його результату, що виявляється у досягненні певного стану впорядкованості суспільних відносин. Так, на думку В. В. Лапаєвої, ефективність права слід розглядати з точки зору його поширеності на суспільні відносини, що є постійним, циклічним, невідворотним процесом досягнення економічних, політичних, ідеологічних та інших цілей. Такий процес дає можливість здійснити в подальшому вимір стану правового забезпечення суспільних відносин, виявити його недоліки, визначити напрями подальшого оновлення правового регулювання, його приведення у відповідність до потреб державно-правового будівництва, а також визначити механізм досягнення нових цілей суспільного розвитку, формування нових та удосконалення існуючих норм права [228, с. 502-503]. Прибічником такого підходу до розуміння ефективності права можливо назвати і С. С. Алексєєва, який за результатом аналізу феноменологічних особливостей права приходить до висновку про те, що за своїм потенціалом право є ефективно орієнтованим, оскільки є засобом в руках держави щодо досягнення тих або інших завдань [8, с. 153-154]. І те на скільки ці завдання виконані можливо встановити шляхом аналізу ефективності права. Прийняття тих або інших норм права вже за своєю сутністю пов’язано із подальшим процесом їх реалізації та забезпечення результативності впливу на суспільні відносини. Такі норми права, що не націлені на ефективність, аксіоматично не можуть існувати. Хоча, як показує законотворча практика України, мають місце випадки, коли прийняття тих або інших норм права не завжди пов’язане із націленістю їх на досягнення того чи іншого правового ефекту, здійснення правового впливу на суспільні відносини (наприклад, переважна більшість положень Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» № 314-VIII від 09.04.2015 року [82] закріплюють декларативні положення, які потенційно не спроможні вплинути на впорядкування суспільних відносин, окрім того сам підхід до встановлення правового статусу тих суб’єктів – фізичних осіб, яких на момент прийняття Закону вже не має в живих, є помилковим з точки зору правил юридичної техніки та вимог правового регулювання реально існуючих відносин. Теж саме можна відзначити і щодо положень Конституції України, які мають декларативний характер (наприклад, норм права, що закріплюють Україну як правову соціальну державу – ст. 1 Конституції України [117]). Інструментально-вимірний підхід до характеристики ефективності права притаманний і поглядам інших вчених, які зазначають про те, що ефективність права є критерієм для: виміру того, як держава за допомогою права забезпечує собі швидке вирішення соціальних проблем та реалізації власних функцій [208, с. 153-154], аналізу недоліків функціонування права та вироблення правотворчих та правореалізаційних шляхів їх усунення [17; 297, с. 12], визначення рівня досягнення соціального ефекту від прийняття тих або інших норм права [133; 157], оцінювання характеру трансформації поведінки суб’єктів на відповідні зміни правового регулювання [279], встановлення особливостей ставлення суб’єктів до правових змін, викликаних дією норм права [286, с. 34] тощо.
В певній мірі схожу позицію в питанні відмежування категорії «дієвість права» від категорій «ефективність права» відстоює А. К. Мусаєва. В основу визначення вказаних понять вчена закладає інструментально-вимірний підхід, пропонуючи розуміти під категорією «дієвість права» ступінь відповідності поведінки цільової групи населення нормативній моделі, тобто стосункам і нормам поведінки, запропонованим законодавцем. В свою чергу категорія «ефективність права» позначає встановлений ступінь досягнення законом поставленої мети [172, с. 6-7]. Інакше кажучи, дієвість та ефективність за даного підходу розглядаються більше як критерії виміру права: наскільки воно досягає поставленої мети (ефективність права) та наскільки впливає воно на об’єкт регулювання, або наскільки його дотримуються (дієвість права). Звідси бачимо, що здатність досягати мети та вимір ступеня реалізації цієї здатності А. К. Мусаєвою позначена за допомогою категорії «ефективність», що прямо протилежне аналізованому нами вище підходу Ю. О. Тихомирова. 
В юридичній доктрині також представлені погляди вчених на проблему розуміння дії і дієвості права, як засобів виміру якості самого права, його критичної оцінки та характеристики. Зокрема, вченими зазначається про те, що дія права є умовою реалізації його призначення, у випадку недієвості права неможливо досягнути соціально значимого ефекту від нього [47, с. 45-47]. Процес поширення права на суспільні відносини так само визначається крізь призму виміру права на предмет його дієвості [249, с. 27-28], спроможності впливати на суспільство, на поведінку людей [305, с. 38]. Дієвість права також визначається як умова його ефективності, відповідно вимір дієвості права є засобом подальшого прогнозування ефективності впливу права на суспільні відносини [103, с. 277]. Окрім того, дієвість права визначається також як властивість права впливати на соціум, відповідно встановлення такої властивості є умовою визнання правил поведінки в якості правових [261, с. 180], як його потенційна націленість на зміни у правовій сфері життя суспільства, що визначається правотворцем на етапі підготовки норм права [196, с. 43] тощо.
Найбільш важливими в методологічному плані є ті наукові підходи до категоріального визначення дієвості та ефективності права, що беруть за основу загальну характеристику права, яке саме по собі не повинно бути недієвим та неефективним. При чому ця властивість права може бути як ключовою для формулювання відповідного визначення, так і бути поєднана з іншими властивостями досліджуваного явища. Умовно такий підхід вважаємо за можливо назвати інтегративним, який заснований на акумулюванні широкого кола властивостей, закономірностей, особливостей досліджуваних феноменів. Етимологічно, слово «інтегративний» вживається для позначення того, що стосується «інтеграції (об’єднання частин у ціле) [36]. Таким чином інтегративний підхід до визначення понять «дієвість права» та «ефективність права» в методологічному плані заснований на узагальненні характеристик дієвості та ефективності права, забезпеченні їх співвідношення, формулюванні відповідних визначень, що втілюють в собі такі характеристики, дозволяють встановити спільність, відмінність вказаних понять, а також їх схожість та протилежність між собою. 
З огляду на зазначене вище, вважаємо, що вказаний підхід є найбільш оптимальним щодо визначення понять «дієвість права» та «ефективність права», який розкриває їх як багатоаспектні феномени правової реальності, дозволяє уявити їх природу та зміст, функціональне призначення, роль у функціонуванні правової сфери життєдіяльності суспільства, співвідношення з іншими поняттями юридичної науки тощо. Відповідно вченими пропонується під поняттям «ефективність права» в межах відповідного інтегративного підходу до розуміння визначати: антрополого-комунікативну площину правового життя суспільства, в якій центром правового регулювання визнано людину, її гідність, права та свободи, форми самоорганізації [208, с. 54-56]; комплекс величин, які включають в себе співвідношення між ціллю очікуваного впливу правових засобів на суспільні відносини та реальними результатами такого впливу; оптимальну міру впливу права на суспільні відносини, критерії ефективності права, поведінкова ефективність права та фактична ефективність права, фактори, від яких залежить ефективність права [255, c. 781-783]; засіб виміру дієвості права, що відображає і визначає корисність особливої техніки правового регулювання, професійність суб’єктів, що творять право та його реалізують, відповідність поведінки суб’єктів права вимогам, що закріплені правовими нормами [11, с. 76]; двовимірну модель, що визначає, з одного боку, співвідношення між реальними результатами правового регулювання та його цілями, а з іншого – відношення соціального результату регулювання (рівня впорядкованості відповідних суспільних відносин) до витрат і зусиль, спрямований на його досягнення [272, с. 144] тощо. 
Відповідно до такого підходу С. О. Жинкін на підставі аналізу доктринальних підходів до визначення ефективності права приходить до висновку про доцільність використання широкого розуміння вказаного поняття, пов’язаного з правовими проблемами ефективності. В якості такого широкого поняття (яке за змістом відображає інтегративний підхід. – Прим. авт.) вчений вважає за доцільне використовувати поняття «ефективність в праві». Воно охоплює і ефективність права, його окремих норм та інститутів, і ефективність правової діяльності, як правотворчої, так і правозастосовної, інтерпретаційної, систематизуючої, ефективність роботи правових установ тощо. При цьому, як видається, необхідно відмежувати поняття ефективності в праві від поняття ефективності в національному праві, в конкретній національній правовій системі. Поняття ефективності в кожній національній правовій системі носить історично і культурно мінливий характер, а в деяких правових системах взагалі є неактуальним або позбавленим специфічного смислового навантаження. На думку вченого, ефективність в праві можна визначити як досягнення значущих соціальних і духовних цілей за допомогою права як соціально-духовного регулятора та інших елементів правової системи, шляхом використання системи правових принципів і засобів [72, c. 48].
Багатоаспектний характер розуміння дієвості та ефективності права представлено в поглядах Н. М. Оніщенко, яка зробила спробу виокремити їх ознаки, на підставі яких в подальшому проводить їх відмежування одне від одногою. Зокрема, за допомогою аналізу поняття «дія», вчена характеризує дієвість в якості змістовно-динамічної сторони права, що відображає фактичну реалізацію його властивостей здійснювати регулятивний (спеціально-юридичний), інформаційно-психологічний (мотиваційний), виховний (ідеологічний, педагогічний) та соціальний вплив на учасників суспільних відносин. Вона пояснює це тим, що саме від цієї властивості залежить вияв цінності права, досяжності мети правового регулювання в тому чи іншому суспільстві, державі, корпоративній структурі тощо. Кінцевим результатом дії права вчена називає той чи інший варіант бажаної в цьому суспільстві, державі поведінки (правомірної поведінки, яка підтримується державою) [187, с. 11]. Інакше кажучи, дієвість розглядається як здатність права здійснювати вплив на суспільні відносини або, коротко кажучи, здатність діяти. Натомість ефективність розкривається через поняття системності та якості регуляторів суспільних відносин (вчена розглядає її на прикладі ефективності законодавства і веде мову, відповідно, про системність та якість законів), під якими вона розуміє сукупність сутнісних характеристик і здатність задовольняти суспільні потреби та приватні інтереси [187, с. 12-13]. Така характеристика категорій «дієвість права» та «ефективність права» дозволила Н. М. Оніщенко зробити висновок про те, що дієвість та ефективність співвідносяться наступним чином: дієвість відповідає за здатність взагалі впливати на відносини, а ефективність – щоб такий вплив задовольняв потреби та інтереси. Так, вчена наділила дієвість та ефективність зовсім різними якостями та значенням: вона називає «дієвість» більш теоретичною категорією та підкреслює близькість «ефективності» до практичної реалізації; дієвість характеризує спроможність права здійснювати правовий вплив, а ефективність – як спроможність права реально задовольняти інтереси; результатом дії права вчена називає той чи інший варіант бажаної поведінки, а результатом ефективності права – задоволеність суб’єкта права тощо. Тобто мова фактично йде про критерії відмежування вказаних категорій та можливість надання характеристики їм відповідно до виокремлених критеріїв. 
Іншим чином, але з таким самим результатом, на наш погляд, підходить до характеристики дієвості та ефективності права О. І. Хорошильцев, який, розглядаючи поняття та особливості ефективності права, веде мову про ефективність на різних етапах існування права: ефективність формування та ефективність дії (і реалізації) права [287, с. 48]. Тим самим, на нашу думку, він проводить межу між етапами існування права та ефективністю існування права на цих етапах, яку можна представити в наступний спосіб: право може діяти ефективно та не ефективно, разом з тим, воно може бути ефективним у теорії, але не діяти на практиці. Наприклад, закони, прийняті у відповідності з міжнародними стандартами всупереч реальним потребам громадян та з ігноруванням національних особливостей, будуть діяти, але їх дієвість обмежуватиметься ідеологічною роллю у відносинах з міжнародними інституціями та вони не будуть ефективними при регулюванні суспільних відносин всередині країни [287, с. 49]. Отже, з аналізу його міркувань бачимо, що дія права та ефективність права є зовсім різними категоріями, що позначають зовсім різні поняття. Відповідно, ефективність фактично виступає засобом виміру дії права, визначення прогнозованих результатів його впливу із реальними правовими наслідками. Крім того, розглянемо й те, який зміст вкладає дослідник у категорії дієвість та ефективність права. Продовжуючи вивчати положення його праць, бачимо, що, за його переконанням, дія права характеризує його в контексті:
руху, який здійснюється після його оформлення (тобто після етапу правотворення);
саморуху (під яким мається на увазі вплив права на поведінку людини та його усвідомлення людиною);
активності (діяльності) суб’єктів права з втілення його у життя. 
Натомість ефективність права відповідає, умовно кажучи, за якість його існування як на етапах формування, так і на етапах дії. З цього приводу О. І. Хорошильцев відзначає, що ефективність передбачає дві складові (виділені ним на основі узагальнення й синтезу двох основних точок зору на ефективність права, сформованих внаслідок аналізу існуючих наукових підходів. – Прим. авт.): статичну, під якою мається на увазі результативність, і динамічну, яка відображає витратність (стосовно витраченого часу на реалізацію, фінансових ресурсів тощо). Інакше кажучи, за допомогою ефективності вимірюють результат по відношенню до цілі та по відношенню до витрат для її досягнення, що дозволяє розглядати її в якості мірила результативності та витратності досягнення цілі [287, с. 49]. 
Означене підтверджує коректність обраного нами підходу до розмежування та характеристики дієвості й ефективності права як його самостійних властивостей. Відтак, дієвість можемо визначити як властивість права, яка виражає його здатність діяти, здатність досягати результатів, здатність вчиняти вплив, його реальну дію та наслідки цієї дії.
Таким чином, можемо підсумувати, що дієвість та ефективність права є правовими категоріями, які позначають самостійні, хоча і взаємопов’язані властивості права, кожна з яких відповідає за окремий аспект існування та реалізації права, а саме: дієвість права позначає його здатність до дії (або, як ми зауважили вище, його здатність діяти, здатність досягати результатів, здатність вчиняти вплив, його реальну дію та наслідки цієї дії), а ефективність – його здатність діяти якісно (економічно вигідно, задовольняючи потреби тощо). Науковці, розглядаючи дієвість та ефективність і зіставляючи їх, наділяють їх наступним змістом: 
	дієвість права позначає його здатність виконувати поставлені (насамперед суб’єктами правотворення) завдання, досягати поставленої мети і впливати на суспільні відносини, поведінку суб’єктів права; 

ефективність права позначає його здатність досягати мети (виконувати завдання) найбільш вигідно (при мінімально необхідних витратах), задовольняти суспільні потреби та приватні інтереси, а також (відповідно до точки зору А. К. Мусаєвої) досягати мети загалом. 
Проте в останньому випадку можна припустити і те, що вчена мала на увазі якісне, повне, належне досягнення мети. Принаймні таке припущення виглядає логічним з огляду на твердження вченої про те, що ефективність – це ступінь досягнення законом поставленої мети, тобто, на нашу думку, те, яким чином і наскільки мета досягнута. А отже можемо характеризувати ефективність і як здатність досягати цю мету певним чином та у певний спосіб. Така характеристика даної властивості видається нам більш доречною. У такому разі дієвість і ефективність мають співвідноситись як: здатність діяти (впливати на відносини, виконувати завдання) та якість цієї дії (економічно вигідно, задовольняючи потреби тощо), відповідно.
На нашу думку, інтегративний підхід до визначення понять «дієвість права» та «ефективність права» має суттєві переваги перед іншими підходами, оскільки:
по-перше, характеризує дієвість та ефективність права як багатоаспектні властивості права, закладаючи їх в основу відповідних визначень вказаних понять;
по-друге, заснований на використанні функціональних можливостей більшості складових методологічної основи дослідження державно-правових явищ, що дозволяє розкрити дієвість та ефективність права крізь призму різних підходів до їх виміру, результати чого закладені в основу їх розуміння як самостійних категорій юридичної науки;
по-третє, найбільш комплексно доводить самостійність дієвості права та ефективності права в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, відмежовуючи їх від інших суміжних понять та категорій, водночас характеризуючи співвідношення з ними;
по-четверте, закладає основу для розмежування категорій «дієвість права» та «ефективність права» між собою, створюючи потенційну можливість для визначення їх спільних ознак та відмінностей, а також положень, що характеризують їх взаємозв’язок.
Таким чином, продовжуючи наше дослідження, відзначаючи пізнавальні переваги інтегративного підходу до розуміння дієвості та ефективності права, вважаємо за доцільне зосередити нашу увагу на спільних та відмінних ознаках вказаних категорій, а також положеннях, що характеризуватимуть їх взаємозв’язок.
Традиційно в межах порівняльно-правових дослідженнях явищ та процесів на категоріальному рівні їх аналізу вченими виокремлюються спільні ознаки та відмінності досліджуваних категорій, а також визначаються положення, які характеризують їх взаємозв’язок [181; 163; 284, с. 213]. З огляду на те, що дієвість права та ефективність права є однопорядковими категоріями, що характеризують право як складне багатоаспектне явище, вважаємо за можливе і за доцільне встановити спільні ознаки та відмінності вказаних категорій, а також обґрунтувати положення, якими охарактеризуємо їх взаємозв’язок між собою. Викладене, у свою чергу, дозволяє виділити спільні ознаки дієвості та ефективності права, а також їх відмінності. До спільних ознак дієвості та ефективності права вважаємо за можливе віднести наступні.
	Дієвість та ефективність права є самостійними рівнозначними властивостями права, які походять від самого права, ним зумовлені та характеризують його сутність. Право за своєю сутністю є таким, що не може бути недієвим та неефективним, оскільки його утворення, існування та функціонування саме пособі націлене на забезпечення процесу впливу на суспільні відносини, тобто бути дієвим, та досягати (спричиняти) конкретний правовий ефект від існування та функціонування права, тобто бути ефективним. Відсутність у права властивостей дієвості та ефективності саме по собі ставить під сумнів можливість визнання конкретних норм саме в якості правових. В окремих наукових дослідженнях вченими робились спроби віднести ефективність до окремої ознаки права [75, с. 87; 132, с. 51], а дієвість права розкривалась вченими крізь призму характеристики таких ознак права як його загальнообов'язковість, тобто закріплені норми повинні виконуватися тими суб'єктами, яким вони адресовані, а отже право є дієвим [254, с. 112], націленість на регулювання найважливіших суспільних відносин, котрі об’єктивно потребують правового забезпечення та впорядкування [271, с. 34; 266, с. 36], тим самим мова іде про потенційну націленість права на дію та реальний його вплив з метою забезпечення та впорядкування відповідного кола суспільних відносин; закріплення в якості ознаки права того, що воно діє у часі, просторі та по колу осіб [273, с. 217; 274, с. 178], а отже дієвість права вимірюється в межах відповідних характеристик своєї дії, а саме: в часовому, просторовому вимірах та за колом осіб. 
	Дієвість та ефективність права характеризують активний бік права, що виявляється в його потенційному або реальному впливові на суспільні відносини, забезпечуючи зміни правової дійсності (зміни поведінки суб’єктів права, їх правового статусу, надання правового значення тим або іншим сферам (видам) суспільних відносин тощо). В юридичній літературі вченими неодноразово зверталась увага на те, що право виявляється в конкретному активному впливі на суспільні відносини, де процес впливу відображає дієвість права, а результат такої «активності» впливу права є проявом чи показником його ефективності. Вченими відзначається також і те, що право за своєю сутністю націлене на дію та на спричинення соціального ефекту, що виявляється в активному впливові на суспільство, забезпечуючи відповідні трансформації. Таким чином дієвість права характеризуються як фактична його реалізованість, а ефективність – як його прояв у вигляді правопорядку [30, с. 88-90]; дієвість права є його властивістю, що позначає соціальну дію, а ефективність права позначає ефект від існування та функціонування права, тобто від його дії [292, с. 299]; дієвість – це категорія, що позначає право як існуюче і діюче явище, котре наділене силою та чинністю [32, с. 400], а ефективність права – це результат дії права, що відображає його реальну дієвість тощо. Незважаючи на деякі відмінності в наукових підходах, слід відзначити, що переважна більшість вчених вказують на дієвість, як на властивість права діяти, бути активним, а ефективність права в свою чергу характеризується як прояв або наслідки такої активності права, його дії. 
	Дієвість та ефективність права є інструментально-вимірними категоріями, які застосовуються для характеристики процесу та стану поширеності права на суспільні відносини, в тому числі крізь призму форм реалізації права, впливу права на суб’єктів, відчуття ними його впливу на собі, сприйняття і дотримання його тощо. Зазначена спільна ознака дієвості та ефективності права в цілому закладена в основі аналізованого нами вище інструментально-вимірного підходу до розуміння вказаних категорій. Вимір дієвості і ефективності права – це діяльність, спрямована на: зібрання даних стосовно них шляхом визначення (встановлення) їх величини, обчислення їх показників (рівня, стану тощо), та процес її здійснення; вивчення даних про ефективність і дієвість права, отриманих за допомогою виміру, здійснювана шляхом аналізу, тлумачення, характеристики та за допомогою інших методів, які дозволяють встановити, чи дієве та чи ефективне право. В результаті можемо прийти до висновку, що встановлення міри за своєю сутністю передбачає наявність цієї міри, з метою визначення факту відповідності чи невідповідності їй досліджуваного явища або процесу. А зміст самої міри явища чи процесу – це один або сукупність критеріїв, відповідно критерії дієвості і ефективності права – це орієнтири, підстави, на базі яких здійснюються вимір дієвості й ефективності права. Вказане підтверджується результатами низки наукових досліджень та поглядами науковців. Наприклад, К. З. Мазурик зазначає, що критерії є мірилом оцінки прояву здатності закону вчиняти благотворну дію на суспільні відносини в зовнішньому світі, тобто те, на основі чого формується думка про ефективність цього закону, про його рівень. Ними є об’єктивні фактичні дані та їх співвідношення, які характеризують реальні зміни, що мали місце в об’єкті дії цього закону, і пов’язані з їх дією витрати [153, с. 64-65]. В. О. Рибаков визначає критерії ефективності як показники, на підставі яких здійснюється вимір здатності норм права призводити до бажаного ефекту [108, с. 276]. Схожим чином міркує й А. О. Абрамова, стверджуючи, що категорія «критерій» слугує ознакою, своєрідною спрямованістю оцінки. Але, на відміну від інше названих правознавців, вона пропонує відмежовувати поняття «критерій» і «показник», під яким розуміється абсолютна чи відносна величина такої ознаки (критерію), ступінь якості її стану [1, с. 6-7]. На нашу думку, можна погодитись із тим, що терміни «критерій» і «показник» позначають собою різні явища, адже критерій слугує підставою та орієнтиром для виміру дієвості та ефективності права, а показники слугують об’єктом виміру, тобто вони є тією самою величиною дієвості та ефективності, яка вимірюється та яка вимірюється на підставі певних критеріїв. Так чи інакше, бачимо, що у науковій літературі аналогічним чином розуміється сутність розглянутих нами понять і категорій, а тому запропоновані нами дефініції можуть бути використаними для подальшого вивчення ефективності й дієвості права.
	Дієвість та ефективність права відображають суспільну корисність права, що виявляється у відповідному впливові права на суспільні відносини викликаючи їх трансформацію, тим самим підвищуючи рівень життєдіяльності суспільства, забезпеченості потреб суспільства, охоронюваності суспільних інтересів. На переконання В. Є. Халіуліна, розкриваючи питання механізму правового регулювання, варто насамперед визначити його дієвість та ефективність, що можливо охарактеризувати виключно як ступінь реального досягнення тих або інших соціально корисних результатів, які передбачались при створенні відповідних норм права, які в подальшому втілюються в життя за допомогою механізму правового регулювання [183, с. 93-94]. Суспільну корисність права в цілому можливо визначити крізь призму його дієвості та ефективності, в чому переконує в своїх дослідженнях Л. Ф. Купіна, яка пропонує вважати під ефективністю правових норм співвідношення цілей, визначених законодавцем при формулюванні норми права, та суспільно корисних результатів, досягнутих внаслідок її реалізації, застосування, враховуючи при цьому об’єктивні та суб’єктивні чинники, які мали вплив на процес реалізації норми. У випадку недосягнення суспільної корисності за результатами виміру ефективності, відповідно правотворець помилився і заклав у зміст норм права неефективні правові засоби впливу на суспільні відносини. Елементами ефективності, при цьому, вчена називає: соціальні потреби, якими була зумовлена необхідність прийняття тої чи іншої норми права; суспільно корисні цілі, визначені правотворцем; правові засоби по їх досягненню; об’єктивні та суб’єктивні чинники, які впливають на можливість реалізації соціально корисних цілей за допомогою правових засобів; результат дії норми права; ступінь досягнення соціально корисних цілей; можливість вдосконалення норми права та його напрями [139, с. 185]. Незважаючи на те, що вчена опосередковано характеризує дієвість права як потенційну спроможність права впливати на суспільні відносини [139, с. 186], в цілому можемо продовжити думку вченої про те, що дієвість права є саме тою його спроможністю досягти ефективності права, тобто втілити соціально корисні цілі. Фактично мова іде про соціально корисний вимір ефективності права та соціально корисну націленість права як прояв його дієвості. Соціальну корисність як вимір ефективності права використовує у своїх дослідженнях і С. О. Жинкін, який тлумачить ефективність права як успішне здійснення свого духовного та соціального призначення в конкретний історичний період, здійснення панування правових засад у суспільному житті, коли поведінка особистості, суспільні відносини, діяльність держави оцінюються з позицій права як відповідність справедливості, гуманізму, упорядкованості, передбачуваності, розумності, єдності свободи та відповідальності [71, с. 10]. При цьому, автор розрізняє ефективність права та ефективність норм законодавства, з чим ми погоджуємось, адже закони є лише одним з джерел (у значенні форм) права, але водночас не розрізняє норм права та положень законодавства, що, на нашу думку, є не правильним, хоча й усталеним підходом. Зокрема, ми переконані, якщо право може бути вираженим у формах законів, звичаїв, моралі тощо, то й норми права мають бути нормами законів, нормами звичаїв, нормами моралі. В свою чергу дієвість права С. О. Жинкін розкриває крізь призму категорії «ефективність», характеризуючи її як процес досягнення ефективності права [71, с. 15], тобто процес успішного здійснення правом свого духовного та соціального призначення в конкретний історичний період, здійснення панування правових засад у суспільному житті, що так само матиме соціально корисний характер. 

Дієвість та ефективність права дозволяють визначити переваги та недоліки правового впливу, а також сформувати основу для визначення перспектив удосконалення (посилення) дієвості та ефективності права, недопущення прийняття тих норм права, що можуть бути недієвими та неефективними в майбутньому. В юридичній літературі так само вченими відзначається практичний аспект дієвості та ефективності права, який по суті відображає їх потенційну можливість виявити недоліки правового забезпечення відповідної сфери суспільних відносин [1; 183; 139; 144, с. 26-27; 264, с. 16], охарактеризувати прогалини та переваги правового забезпечення суспільних відносин [269, с. 12-13; 275, с. 38], визначити недоліки правотворчої політики держави та вплинути на її посилення [86, с. 176; 88, с. 13], посилити концептуалізацію правотворчості, визначити шляхи удосконалення правового регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин [123, с. 198]. Про питання посилення дієвості та ефективності права ми будемо вести мову в останньому підрозділі цієї дисертаційної роботи, тому там окремо звернемо увагу на вказаному питанні, виміром яких є відповідний стан дієвості та ефективності тих або інших правових норм. Водночас, слід відзначити, що спільним як для дієвості права, так і для ефективності права є те, що вони мають важливе практичне значення, забезпечуючи визначення стану дієвості та ефективності права, а також визначаючи можливі та необхідні шляхи їх посилення.
	Дієвість та ефективність права є, з одного боку, об’єктивно зумовленими феноменами, що визначаються реальною поведінкою суб’єктів права (дієвість права), що породжують відповідний результат впорядкованості суспільних відносин (ефективність права), а з іншого – суб’єктивно зумовленими феноменами, оскільки визначаються станом ставлення суб’єктів права до змісту правових вимог, їх виконання, дотримання, використання та застосування (дієвість права), а також станом  відповідності поведінки суб’єктів права вимогам правових норм (ефективність права). 
Основу порівняльного дослідження дієвості та ефективності права становлять не лише спільні ознаки вказаних категорій, але і відмінності. Відмінності дієвості та ефективності права за своєю сутністю являють собою коло особливостей, що притаманні дієвості права і відсутні в ефективності права, та навпаки. В основу виокремлення відмінностей дієвості та ефективності права вважаємо доцільним закласти систему відповідних критеріїв виміру. Проаналізуємо їх більш детально. 
	За своєю сутністю дієвість права відображає особливості поширення права на суспільні відносини, тобто характеризує право в динаміці крізь призму його впливу на суспільні відносини, зумовлюючи їх трансформацію, водночас, ефективність права відображає особливості наслідків впливу права на суспільні відносини, що виявляються в кількісних, якісних, змістовних та ін. проявах в різноманітних сферах суспільного життя.

За призначенням дієвість права характеризує процесуальні засади поширення права на суспільні відносини, відображаючи його поширеність на кожному етапі (стадії) відповідного юридичного процесу, водночас, ефективність права характеризує результативні показники правового впливу, відображаючи рівень, стан та зміст досягнення або недосягнення мети та завдань правового впливу.
В залежності від юридичної обумовленості дієвість права безпосередньо зумовлюється рівнем юридичної техніки закріплення правових приписів, які закладають основу реальності права, його втілення в життя суспільства, водночас, ефективність права зумовлюється діяльністю суб’єктів правоінтерпретації та правозастосування, за результатами роботи яких досягається ефективність права, що може становити предмет виміру.
Залежно від характеру забезпеченості дієвість права переважно забезпечується процесуальними нормами права, визначаючи механізм реалізації положень, якими закріплені права та обов’язки суб’єктів права, водночас, ефективність права переважно забезпечується нормами матеріального права, якими закріплено мету правового регулювання, визначено права та обов’язки суб’єктів права, реалізація яких націлена на досягнення певного правового ефекту. Норми процесуального права та норми матеріального права одночасно є критеріями виміру дієвості та ефективності права.
Залежно від місця та ролі в механізмі правового регулювання основою дієвості права є ефективно функціонуючий механізм правового регулювання, що забезпечує процес переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, здійснюваний суб'єктами правового регулювання за допомогою системи правових засобів, способів і форм з метою задоволення публічних і приватних інтересів учасників суспільних відносин, забезпечення правопорядку. В свою чергу ефективність права є самостійним елементом механізму правового регулювання як системи правових засобів, способів, форм, за допомогою яких здійснюється результативне врегулювання суспільних відносин, задовольняються інтереси суб’єктів права, встановлюється і забезпечується правопорядок, тобто характеризує правові наслідки функціонування механізму правового регулювання.
	Залежно від форм прояву дієвість права виявляється у формах реалізації права (виконання, дотримання, використання та застосування права), які забезпечують його поширення на широке коло життєвих випадків і суб’єктів права, визначають можливість реалізації суб’єктами своїх прав та виконання ними обов’язків. Водночас, ефективність права виявляється у досягненні конкретного рівня правопорядку, як особливого стану упорядкованості суспільних відносин, який являє собою кінцевий результат реалізації правових вимог і розпоряджень, результат дотримання, виконання використання та застосування права, тобто результат реалізації права у відповідних її формах.
	Залежно від можливості посилення дієвість права може бути посилена із врахуванням існуючих об’єктивних та суб’єктивних факторів функціонування права за допомогою комплексу засобів підвищення рівня поширення та поширеності права на суспільні відносини. Водночас, ефективність права є більш сталим показником, що відображає рівень  відповідності між метою права та досягненими наслідками його поширення на суспільні відносини, яка може бути посилена шляхом посилення дієвості права з урахуванням виявлених невідповідностей. 
Наявність спільних ознак дієвості й ефективності права, а також відмінностей між ними, на нашу думку, є недостатнім для всебічної характеристики категоріальних аспектів вказаних феноменів крізь призму їх порівняльно-правового дослідження. Враховуючи зміст та особливості виокремлених їх спільних ознак та відмінностей, вважаємо за доцільне з’ясувати та охарактеризувати їх співвідношення як самостійних категорій юридичної науки. Однозначного підходу до розуміння їх співвідношення не можливо виокремити, з огляду на їх складність та багатоаспектність. Вважаємо за доцільне співвідношення дієвості та ефективності права охарактеризувати відповідно до системи критеріїв, які в подальшому закласти в основу їх порівняльно-правової характеристики:
	в залежності від ролі права дієвість права є умовою його соціалізації, а отже і ефективності як результату соціалізованості права, водночас ефективність права є наслідком дієвості права, що відображає характер поширення та поширеності права на суспільні відносини. Відповідно дієвість та ефективність права співвідносяться між собою як категорії умови та наслідку; 

в залежності від мети права, дієвість права являє собою процес досягнення цієї мети, забезпечуючи послідовну реалізацію покладених на нього завдань, водночас ефективність права є результатом реалізації мети права, проявом тих змін соціальної дійсності, що зумовлені прийняттям тієї чи іншої норми права, її зміни або скасування. Таким чином, дієвість та ефективність права співвідносяться між собою як категорії процесу та результату досягнення мети права;
в залежності від функціонального виміру права, дієвість права – це властивість права, яка: уможливлює його дію, робить можливим досягнення ним результату; відповідає за його здатність здійснювати вплив на суспільні відносини; здатність загалом виконувати поставлені завдання; спроможність права досягати поставленої мети; його здатність бути застосованим і реалізованим. Окрім того рівень дієвості права та результати її виміру вказують на те, що право фактично призводить до результату, реалізовується, застосовується, дотримується тією або іншою мірою (а не залишається виключно теоретичною конструкцією). В свою чергу ефективність права – це властивість права, яка: відповідає за його здатність діяти найбільш вигідно, при мінімально необхідних витратах; спроможність правового впливу задовольняти потреби та інтереси; здатність виконувати завдання та досягати мети якісно, повноцінно, кращим чином; спроможність не просто діяти, а роботи це вигідно, плідно, економічно, оперативно, своєчасно, вчиняючи позитивний вплив та призводячи до позитивних результатів, наслідків, задовольняючи поставлені критерії права, його дії; результати її виміру характеризують міру, ступінь, рівень, якість дієвості. Відповідно дієвість права та ефективність права співвідносяться між собою як категорії засобу реалізації функцій права та соціальної корисності функціонування права;
	в залежності від їх інструментально-вимірного потенціалу, дієвість права визначається за допомогою критеріїв, що відображають поширеність права на суспільні відносини, тобто визначають перспективи ефективності права, водночас ефективність права визначається за допомогою критеріїв, що відображають корисність права як засобу впорядкування суспільних відносин, стан та результат дієвості права в цілому. Фактично ефективність права виступає мірилом дієвості права, визначає характер, зміст, процес та результат впливу права на поведінку його суб’єктів. Таким чином дієвість права та ефективність права співвідносяться між собою як категорії засобів виміру перспектив правового впливу (дієвість права) та засобів виміру наслідків правового впливу (ефективність права).
Встановивши ознаки дієвості та ефективності права, охарактеризувавши їх взаємозв’язок між собою, варто відзначити, що наше дослідження буде неповним, якщо не зробити спробу удосконалити визначення понять «дієвість права» та «ефективність права», вклавши в основу такого удосконалення вказані ознаки та визначені особливості взаємозв’язку між цими категоріями. Насамперед, варто звернути увагу на етимологічну характеристику слів, що входять до складу словосполучень: «дієвість права» та «ефективність права». Слово «дієвість» визначається в тлумачних словниках української мови як таке, що походить від слова «дія», що позначає роботу, діяльність, здійснення чого-небудь; сукупність вчинків кого-небудь; роботу, функціонування якої-небудь машини, агрегату, підприємства і т. ін.; вплив на кого-, що-небудь; в значенні стану їх виміру, сприйняття [36, с. 306] Відмітимо при цьому, що згідно з цим же словником термін «дієвий» (або дійовий) визначається, як здатність активно діяти, роботи вплив на що-небудь [36, с. 304]. Аналогічна точка зору представлена і в іншому тлумачному словнику української мови [257]. Фактично таке етимологічне розуміння слова «дієвість» доводить, що ним можуть позначатися інші явища, зокрема таке як право в аспекті його функціонування, роботи, діяльності, здійснення правового впливу, виміру такого функціонування та впливу права. В свою чергу слово «право» інтерпретується як здійснювана державою форма законодавства, обумовлена соціальним устроєм держави, його змістом є система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, які виражають волю панівного класу або всього народу [36, с. 917].
Таким чином, беручи до уваги етимологічну характеристику слова «право», можемо відзначити, що буквальне тлумачення словосполучення «дієвість права» доводить, що ним позначається: 
	по-перше, властивість системи встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, змістом якої є їх поширеність на суспільні відносини;
	по-друге, націленість права на спричинення впливу на суспільні відносини;
	по-третє, засіб виміру поширеності права на суспільні відносини; 

по-четверте, стан впливу права на суспільні відносини, що може бути встановлений шляхом застосування відповідної системи критеріїв, змістом якого є визначення переваг та недоліків правового впливу;
по-п’яте, основа для визначення перспектив удосконалення (посилення) дієвості права.
За аналогією поняття «ефективність права» так само варто охарактеризувати з точки зору етимологічного аналізу вказаного словосполучення, що дозволить з’ясувати смисл, що вкладається у вказані елементи словосполучення. Насамперед, слід звернути увагу на те, що словосполучення «ефективність права» складається з двох самостійних слів: «ефективність», яке характеризує явище «право». Слово «ефективність» в енциклопедичних джерелах визначається як таке, що походить від латинського «effectivus», та перекладається як «дієвий», позначаючи явище чи процес, які спричиняють певний ефект, є дієвими [258, с. 728]. У тлумачних словниках української мови слово «ефективність» позначає абстрактний іменник до слова «ефективний», яке в свою чергу інтерпретується як такий, що характеризує будь-який об’єкт (пристрій, процес, засіб, вид діяльності тощо), який відображає його суспільну користь, продуктивність та інші позитивні якості [36, с. 358; 257]. У змісті тлумачного словника вміщені ще й інші підходи до інтерпретації вказаного слова, водночас вони не можуть бути віднесені до характеристики права. Таким чином можемо підсумувати, що слово «ефективність» по відношенню до слова «права» здатне охарактеризувати право як таке, що відображає його суспільну корисність, продуктивність та інші позитивні якості [215, с. 138-139]. Таким чином, беручи до уваги етимологічну характеристику слова «право», можемо відзначити, що буквальне тлумачення словосполучення «ефективність права» доводить, що ним позначається: 
	по-перше, властивість системи встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, щодо спричинення трансформацій у правові сфері життєдіяльності суспільства;
	по-друге, суспільна корисність, продуктивність та інші позитивні наслідки, що настали в результаті функціонування права; 

по-третє, засіб виміру співвідношення між метою правового впливу та результатів, що були досягнені за наслідками такого правового впливу;
по-четверте, процес і результат надання державою форми законодавству, що обумовлена соціальним устроєм держави;
	по-п’яте, правові наслідки, що настали за результатами правового впливу, які можуть бути охарактеризовані шляхом застосування відповідної системи критеріїв крізь призму визначення переваг та недоліків правового впливу;
по-шосте, основа для визначення перспектив удосконалення (посилення) ефективності права [212, с. 42-43].
Саме наявність спільних ознак та відмінностей дієвості права і його ефективності, а також особливостей їх взаємозв’язку між собою доводять самостійність понять «дієвість права» та «ефективність права» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, а також дозволяють удосконалити їх доктринальні визначення. 
На нашу думку, під дієвістю права доцільно визначити змістовно-динамічну властивість права, яка відображає його суспільну корисність та характеризує процес його поширення на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв з метою визначення переваг та недоліків правового впливу, обґрунтування шляхів його посилення.
В свою чергу ефективність права являє собою результативно-цільову властивість права, що зумовлена потребами й інтересами його суб’єктів, визначає націленість права на реалізацію суспільної корисності, характеризує результат його поширення на суспільні відносини, відображаючи соціальні наслідки дії права, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв  з метою визначення переваг та недоліків таких соціальних наслідків, обґрунтування шляхів їх усунення, посилення або трансформації.


2.2 Критерії виміру дієвості та ефективності права

Поміж низки застосованих для аналізу дієвості і ефективності права аспектів слід відрізняти поняття, що часто розглядається паралельно з ними, але не є їм тотожним, а саме – «критерії», за якими можливо здійснити вимір дієвості права та його ефективності. Тобто, якщо фактори дієвості права та фактори ефективності права спрямовані на формування зазначених властивостей у права, їх практичну реалізацію в життєдіяльності суспільства, забезпечуючи правовий вплив, то критерії їх виміру націлені на оцінку результату їх формування та існування, впливу на суспільні відносини. Фактично критерії дієвості права та критерії ефективності права застосовуються від початку дії права, визначаючи передумови, характер та зміст впливу права на суспільні відносини, а також після вчинення ним правового впливу, щоб встановити, чи дійсно ці властивості мають місце і на якому рівні вони реалізовані. Вказані критерії спроможні надати відповіді насамперед на такі питання, як: чи відповідає право своєму призначенню, чи досягає поставленого результату, чи привносить позитивні зміни в життєдіяльність соціуму, чи заповнює прогалини, чи задовольняє потреби суспільства та ін. З огляду на те, що в низці своїх публікацій ми досліджували доктринальні уявлення щодо історії становлення наукового вивчення дієвості та ефективності права [214, с. 28-34], їх категоріального виміру [212, с. 39-45; 215, с. 138-139], факторів, що на них впливають [216, с. 32-36; 222, с. 232-236], тому вбачається логічним в якості наступного питання розглянути проблематику їх виміру як процесу та стану реалізованості правом свого соціального призначення.
Відзначаючи високий рівень актуальності наукового дослідження критеріїв виміру дієвості та ефективності права, в тому числі в контексті їх порівняльно-правового аналізу, їх практичну витребуваність в сучасних умовах актуалізації підвищення рівнів дієвості та ефективності права в Україні, вважаємо за доцільне в цьому підрозділі дисертації: 
	здійснити етимологічний аналіз понять «критерій», «вимір» та «оцінка», провести їх розмежування та уточнити розуміння критеріїв виміру дієвості та ефективності права;

на підставі аналізу доктринальних підходів до розуміння критеріїв виміру дієвості та ефективності права, з’ясувати їх значення та встановити складові системи критеріїв виміру дієвості та ефективності права, надати характеристику їх різновидів.
У попередньому підрозділі дисертації нами була зроблена спроба уточнити визначення понять «дієвість права» та «ефективність права», в основу яких закладено їх спільні ознаки та відмінності, а також особливості їх співвідношення. Однієї з спільних ознак дієвості та ефективності права нами відзначено те, що вказані поняття можуть бути та потребують свого виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв, водночас перелік та зміст таких критеріїв не можуть бути віднесені виключно до переліку спільних ознак дієвості та ефективності права, вони потребують більш детального порівняльно-правового аналізу з метою визначення їх системних властивостей, а також співвідношення. Це є цілком виправданим, що підтверджується не лише теоретико-правовим та практичним характером дієвості й ефективності права, але і поглядами вчених, які переважно є прибічниками інструментально-вимірного підходу до розуміння вказаних категорій.
Визначаючи під дієвістю права змістовно-динамічну властивість права, яка відображає його суспільну корисність та характеризує процес його поширення на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, варто звернути увагу на те, що така властивість права об’єктивно може бути та потребує свого виміру. Такий вимір дієвості права з урахуванням складності та багатоаспектності самого феномену права, може бути здійснено шляхом застосування відповідної системи критеріїв, про які мова йтиме в подальшому. В результаті можливо буде визначити переваги та недоліки правового впливу, обґрунтувати шляхи його удосконалення (посилення). За аналогією можливо охарактеризувати і критерії виміру ефективності права. Незважаючи на те, що дієвість права та ефективність права є однопорядковими категоріями, критерії їх виміру не збігаються повністю, хоча в певній мірі є взаємопов’язаними між собою. З урахуванням того, що ефективність права являє собою його результативно-цільову властивість, яка зумовлена потребами й інтересами суб’єктів права, визначає його націленість на реалізацію суспільної корисності та характеризує результат його поширення на суспільні відносини, відображаючи соціальні наслідки дії права, зазначені особливості можуть бути встановлені та охарактеризовані з точки зору відповідної системи критеріїв. Така система критеріїв так само має врахувати та охопити різноманітні аспекти прояву ефективності права, що в результаті дозволить визначити переваги і недоліки відповідних таких соціальних наслідків, як проявів ефективності права, обґрунтувати шляхи їх усунення, посилення або трансформації.
З урахуванням зазначеного, вважаємо за доцільне насамперед уточнити визначення понять «критерій», «вимір» та «оцінка» з метою більш повного роз’яснення сформульованих нами в подальшому наукових положень. Слово «критерій» в тлумачних словниках української мови визначається як підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило; мірка [36, с. 588]. В свої чергу слово «вимір», яке застосовується для узагальнення пізнавального процесу, в якому застосовуються відповідні критерії, в тлумачних словниках української мови характеризується як слово, яким позначають визначення якої-небудь величини чогось [36, с. 141] або слово «вимір» функціонально спроможне позначати яку-небудь дію, якою щось міряють чи проводити обмір когось або чогось [179, с. 308]. Окрім того слово «оцінка» визначається в словникових джерелах як «думка, міркування про якість, характер, значення і т. ін. кого-, чого-небудь; дія за значенням «оцінити», «оцінювати», тобто визначати якості, цінність і т. ін. кого-, чого-небудь; складати уявлення, робити висновок про кого-, що-небудь; характеризувати; визначати суть, характер, значення, роль і т. ін. чогось; розуміти, визнавати позитивні якості, цінність і т. ін. кого-, чого-небудь» [36, с. 172]. Фактично слово «оцінка» за своїми етимологічними властивостями має більш узагальнений характер, що фактично позначає критичне уявлення суб’єкта про досліджуване явище, а також і процес оцінювання (вивчення), що передує формуванню такого критичного уявлення у суб’єкта пізнавальної діяльності. Вказані визначення наводять на роздуми з приводу того, що усі три терміни застосовуються для позначення певного явища, об’єкту, стану тощо. Однак кожен з них відповідає за окремий бік процесу визначення, а саме: термін «вимір» позначає процес визначення міри, обчислення певної величини, тобто, по суті, за зібрання даних про певний стан, явище, об’єкт та ін.; термін «оцінка» – вивчення даних, отриманих за допомогою виміру, тобто їх аналіз, тлумачення, характеристику та формування загального критичного уявлення про об’єкт пізнання; а термін «критерій» – певний орієнтир, на який треба спиратись під час виміру та оцінки, підставу, за якою треба вирішувати, який бік виміряти, яким чином його оцінити тощо. 
Звідси, можемо припустити, що під перерахованими категоріями слід розуміти наступне: 
оцінка дієвості і ефективності права – це, з одного боку, діяльність, спрямована на вивчення даних про ефективність і дієвість права, отриманих за допомогою виміру, здійснювана шляхом аналізу, тлумачення, характеристики та за допомогою інших методів, які дозволяють встановити, чи дієве та чи ефективне право, а з іншого боку – результат такої діяльності, що виявляється в критичному уявленні у суб’єктів пізнання про дієвість та/або ефективність права крізь призму їх величин, обчислення їх показників (рівня, стану тощо); 
вимір дієвості і ефективності права – це діяльність, спрямована на зібрання даних стосовно дієвості і ефективності права шляхом визначення (встановлення) їх величин, обчислення їх показників (рівня, стану тощо); 
критерії виміру дієвості та ефективності права – це певна система орієнтирів, на які необхідно спиратись під час їх виміру та оцінки, підстави, за якими потрібно вирішувати, який бік виміряти, яким чином його оцінити тощо.
В результаті можемо прийти до висновку, що оцінка дієвості і ефективності права може бути надана шляхом їх виміру, що передбачає насамперед встановлення відповідної міри, з метою визначення факту відповідності чи невідповідності їй досліджуваного явища або процесу. А зміст самої міри явища чи процесу – це один або сукупність критеріїв, відповідно критерії дієвості і ефективності права – це орієнтири, підстави, на базі яких здійснюються вимір та оцінка дієвості й ефективності права [211, с. 34].
Таким чином, критерії виміру дієвості та ефективності права – це комплекс орієнтирів, підстав, що відображають властивості дієвості й ефективності права, які становлять основу для виявлення або виключення особливостей їх проявів, на базі яких здійснюються вимір та оцінка дієвості й ефективності права, а саме: 
визначається міра, тобто один або сукупність критеріїв, за допомогою яких можливо отримати дані стосовно дієвості і ефективності права та в подальшому їх порівняти із самою мірою на предмет відповідності їй;
збираються данні стосовно дієвості і ефективності права шляхом визначення (встановлення) їх величини, обчислення їх показників (рівня, стану тощо), тобто здійснюється вимір дієвості та ефективності права; 
надається оцінка дієвості та ефективності права, тобто визначається факт відповідності чи невідповідності мірі встановлених величин та показників дієвості й ефективності права. 
Обґрунтованість такого ходу думок підтверджується результатами низки наукових досліджень та позиціями й поглядами науковців. Наприклад, К. З. Мазурик зазначає, що критерії є мірилом оцінки прояву здатності закону (яким закріплюються правові норми. – Прим. авт.) вчиняти благотворну дію на суспільні відносини в зовнішньому світі, тобто те, на основі чого формується думка про ефективність цього закону, про його рівень. Ними є об’єктивні фактичні дані та їх співвідношення, які характеризують реальні зміни, що мали місце в об’єкті дії цього закону, і пов’язані з їх дією витрати [153, с. 64-65]. В. О. Рибаков визначає критерії ефективності як показники, на підставі яких здійснюється оцінка здатності права призводити до бажаного ефекту [108, с. 276]. Схожим чином зазначає й А. О. Абрамова, стверджуючи, що категорія «критерій» слугує ознакою, своєрідною спрямованістю оцінки. Але, на відміну від поглядів попередньо названих правознавців, вчена пропонує відмежовувати поняття «критерій» і «показник», під яким розуміється абсолютна чи відносна величина такої ознаки (критерію), ступінь якості її стану [1, с. 6-7]. На нашу думку, можна погодитись із тим, що терміни «критерій» і «показник» позначають собою різні явища, адже критерій слугує підставою та орієнтиром для виміру й оцінки дієвості та ефективності права, а показники слугують об’єктом виміру й оцінки, тобто вони є тією самою величиною дієвості та ефективності, яка вимірюється та яка оцінюється на підставі певних критеріїв. Так чи інакше, бачимо, що у науковій літературі аналогічним чином розуміється сутність розглянутих нами понять і категорій, а тому запропоновані нами дефініції можуть бути використані для подальшого вивчення питань критеріїв виміру ефективності й дієвості права, в тому числі і крізь призму їх порівняльно-правового аналізу.
У науковій юридичній літературі пропонується чимало підходів до виокремлення та узагальнення згаданих вище критеріїв для виміру й оцінки дієвості та ефективності права, водночас слід відзначити, що зазвичай мова йде лише про ефективність права. Такий стан, на наш погляд, є цілком закономірним, адже, дієвість та ефективність права є комплексними показниками та багатоаспектними категоріями, а тому для їх характеристики можуть та мають застосовуватись різні критерії, спрямовані на вивчення кожного їх аспекту та прояву. Зважаючи на це, а також враховуючи доцільність застосування комплексного підходу до вивчення зазначених властивостей права, пропонуємо ознайомитись із вказаними підходами.
Наприклад, А. Ю. Кондратьєв, на прикладі ефективності адміністративного права, пропонує виділяти такі групи критеріїв: 1) рівень реалізації прав і свобод особи, який виражається в кількісних і якісних показниках; 2) аксіологічні критерії, що визначають ефективність адміністративного права з точки зору його співвідношення із соціальними цінностями; 3) економічні критерії, що, наприклад, відбивають рівень фінансових та інших витрат, котрі були понесені внаслідок використання конкретної правової норми або їх сукупності, які демонструють рівень реалізації права особи на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, рівень реалізації фіскальної функції держави, у тому числі наповнення державного бюджету за рахунок стягнення адміністративних штрафів, конфіскації майна тощо; 4) політичні критерії ефективності адміністративного права, за допомогою яких встановлюється його ефективність в аспекті сприяння досягненню цілей і завдань держави, виконання державою своїх внутрішніх і зовнішніх функцій; 5) поведінкові та психологічні критерії, які дають змогу оцінити адміністративне право на предмет його сприйняття громадянами як обов’язкового до виконання; визначити його ефективність залежно від його придатності до сприяння правомірній активності суб’єктів права; 6) цільові критерії, які передбачають аналіз співвідношення між метою (цілями) права й реальними результатами її реалізації суб’єктами права; 7) конфліктні критерії, що дають змогу оцінити ефективність адміністративного права за наслідками реалізації його норм, що призводять до зниження рівня конфліктності в суспільстві [114, с. 68-73]. 
С. І. Пунченко на прикладі вивчення соціальної ефективності права, як особливого прояву ефективності права в цілому, називає такі критерії її виміру: 1) зниження рівня неконструктивної конфліктності у суспільстві, що виражається у зменшенні кількості актів державного та іншого соціального примусу; 2) відповідність чинного законодавства соціальним потребам, потребам суспільного розвитку; 3) надання і результативний захист правом можливості особистісного вибору, у тому числі вибору соціального стану, роду занять; 4) захищеність особистості, у тому числі юридична [234, с. 23]. Фактично в основу такого підходу вченим закладено ідею соціальної та особистісної корисності права, що, на нашу думку, фактично відповідає більше критеріям для виміру саме ефективності права, ніж його дієвості. 
Відзначається комплексністю підхід до визначення ефективності права та його дієвості, що запропонований Д. Б. Гороховим, М. М. Чорногором, В. І. Радченком та М. Д. Ченоковим. Вчені виходять з аналізу проблематики правового моніторингу та практики його здійснення, призначенням якого є визначення дієвості та ефективності права. Вченими традиційно з попередніми підходами стверджується про те, що методичне забезпечення оцінки ефективності права та його дієвості має базуватись на використанні загальних критеріїв, зокрема передбачених на нормативному рівні (у їх праці мова йде про російське законодавство. – Прим. авт.), та спеціальних показників, що відображають параметри реалізації нормативних приписів. Поміж них вченими особливо виділяється загальнотеоретичний критерій оцінки ефективності дії права, змістом якого є спроможність права забезпечити у процесі правозастосування ті права і свободи, на гарантію яких воно – право в кінцевому підсумку, спрямоване. Інакше кажучи, найбільш ефективним і дієвим є право, що більшою мірою забезпечує реалізацію соціальних інтересів у сфері своєї дії [51, с. 118-119]. Аналогічної думки з приводу розуміння загальнотеоретичного критерію дотримуються й інші вчені (Л. М. Завадська, З. Кмієшек, І. І. Оніщук, О. О. Салієнко)  [74; 185; 250; 316]). Досліджуючи різноманітні доктринальні підходи до характеристики критеріїв виміру дієвості права та його ефективності, вченими справедливо доводиться необхідність їх узагальнення та деталізації їх змісту. Зокрема пропонується виокремити:
	позитивні показники використання правових норм для визначення статусу публічних органів влади, розробки положень про них, планів і програм, адміністративних регламентів; використання правових норм для встановлення статусу публічних службовців та розробки трудових контрактів, визначення меж службового розсуду, оцінки рівня кваліфікації службовців при вступі на посаду та атестації; використання правових норм для забезпечення участі громадян та інститутів громадянського суспільства в обговоренні проектів рішень, у контролі та ін.; використання норм закону для підготовки і прийняття підзаконних актів в межах нормотворчої компетенції органів влади; використання правових норм у якості підстав здійснення юридично значущих дій;

негативні показники, змістом яких є встановлення фактів недотримання компетенції органом влади, втручання у сферу діяльності іншого органу влади (організації); спотворення сенсу норм закону на підзаконному рівні регулювання; неправомірні або необґрунтовані рішення, дії; невикористання права, бездіяльність; помилки техніко-юридичного характеру;
показники корупційності, тобто розширене тлумачення компетенції органу влади; змішання різних правових понять, що визначають правовий статус органу влади (компетенція, права, обов’язки, повноваження, завдання, функції); відсутність зв’язку (його нечіткість) між правами органу влади і його обов’язками; відсутність взаємодії і координації між правами і обов’язками декількох взаємопов’язаних органів влади при виконанні ними загальних функцій; надання органу влади, посадовій особі надмірно широких можливостей розсуду; наявність загальних формулювань про відповідальність органу влади і його керівництва; перебільшення вимог до суб’єкта отримання державних, муніципальних послуг всупереч нормам закону; широкі можливості тлумачення дискреційних норм, надмірність бланкетно-відсильних нормативних конструкцій [51, c. 119-120].
При цьому, обрання конкретних показників залежить від того, на якому етапі правового моніторингу здійснюється оцінка дієвості та ефективності (наприклад, названі вище показники вченими характеризуються як такі, що доречно використовувати на етапі планування правового моніторингу, та такі, що можуть уточнюватись у процесі проведення правового моніторингу відповідно до особливостей конкретних суспільних відносин, які становлять об’єкт правового регулювання) [51, c. 120].
На нашу думку, такі міркування вчених розкривають один з важливих аспектів виміру й оцінки дієвості та ефективності права – це фактори, що на них впливають. Правильний вибір критеріїв та показників, своєчасність та актуальність такого вибору, адекватність вибору вимірюваним та оцінюваним обставинам, включаючи належне обрання й використання критеріїв та показників, які доцільно використовувати до конкретних правових регуляторів, на конкретних стадіях їх дії (на стадіях розробки або реалізації), на певних стадіях правового моніторингу дії прийнятого правового акту тощо є умовами об’єктивності та достовірності виміру дієвості та ефективності права. Звідси й таке розмаїття критеріїв та показників, за якими має вимірюватись та оцінюватись право. Тому, можемо підсумувати, що їх обрання й використання залежить від того, що саме становить предмет, об’єкт, мету вивчення дієвості й ефективності права.
На користь вказаного зауважимо й те, що критерії ефективності права досліджуються не лише із суто правової точки зору, а й з економічної. Зокрема, фахівці у сфері економіки права називають низку критеріїв, які дозволяють визначити ефективність права [55, с. 17-18]. Наприклад, до таких відносяться: 1) критерій ефективності за Парето, згідно з яким рішення суду (або закон) слід визначити як ефективні, якщо поліпшення стану хоча б одного із членів суспільства не призводить до погіршення стану жодного з інших його членів [55, с. 203]; 2) критерій Колдора-Хікса, згідно з яким порівнюються вигоди одних суб’єктів із втратами інших, які настануть у зв’язку з прийняттям певного рішення (у т.ч. правового акту), та передбачається можливість компенсації таких втрат [55, с. 203]; 3) критерій Ролза, згідно з яким враховуються вплив несправедливого розподілу на добробут суспільства. Відповідно до нього сукупний добробут суспільства оцінюється як добуток «корисностей» усіх його членів, а справедливе облаштування суспільства має місце за умови неможливості впливу на суто приватні інтереси кожного індивіда. Цей критерій доцільно використовувати тоді, коли втрати при найгіршому результаті більш значущі або мають найбільшу величину, ніж виграш при найкращому випадку.
Інакше кажучи, розмаїття критеріїв виходить за межі суто правових досліджень дієвості та ефективності права, що зумовлено межами його поширеності на різноманітні сфери людського буття. Інакше кажучи, право впливає на усі спектри життєдіяльності суспільства, як то психологічний (свідомість, світогляд, поведінка, мотивація, задоволеність життям тощо) або соціальний (поведінка у соціумі, групах, колективах тощо), чи інші. Це стосується й економічного аспекту – зокрема, економічності реалізації закону, сприяння ним розвитку підприємництва, зниження за допомогою нього (або не збільшення ним) тиску на малий бізнес та ін. У свою чергу, якщо правові регулятори можуть стосуватись різних аспектів життя, то й вивчатись їх дієвість та ефективність має за допомогою адекватних і відповідних показників, критеріїв, методів, інструментів: соціологічних, психологічних, статистичних, юридичних, у тому числі й економічних (мається на увазі не характеристика соціологічних, психологічних, економічних та інших аспектів, методів, критеріїв, показників з теоретико-правової точки зору, а власне інструментарій соціологічної науки, психології, статистики, економічних наук тощо, який застосовується (адаптується) для оцінки правових явищ). Тому, на наш погляд, можливість застосування економічних знань для характеристики ефективності права є слушною і доречною. Тим самим підкреслимо важливість врахування в тому числі згаданих вище економічних критеріїв виміру й оцінки дієвості та ефективності права. 
Такі міркування знаходять своє обґрунтування на сторінках наукових праць вчених, які наголошують на доцільності поряд з економічними критеріями, за якими має здійснюватись оцінка, а також економічними методами та інструментами пізнання дієвості й ефективності права, додатково застосовувати: 
	логічні критерії: індуктивні та дедуктивні форми умовиводів, логічні умовиводи за аналогією, логічні правила користування гіпотезою та ін.;

психологічні критерії: спостереження, тобто цілеспрямоване та планомірне сприйняття і фіксація багатогранних проявів психічної діяльності людей і умов їх протікання; психологічний експеримент; метод бесіди та ін.;
критерії наукової соціології: опитування та вивчення документів [265, с. 53-56; 138, с. 101-107];
соціологічні критерії, які розглядаються вченими окремо, а саме: опитування громадської думки (інтерв’ю, анкетування респондентів, вибраних із загальної сукупності суб’єктів правового регулювання на основі методики ймовірного або квотного відбору; аналіз і узагальнення отриманих даних), опитування експертів (підбір і опитування спеціалістів, здатних висловити компетентну, професійну думку з питань, які цікавлять дослідників; визначення критеріїв компетентності експертів і ранжування їх відповідей залежно від рівня компетенції; вироблення узагальненої позиції експертів) тощо. У дослідженнях дієвості та ефективності права такий експеримент може бути застосований в тих випадках, коли на практиці склались і функціонували протягом певного часу різні способи законодавчого регулювання одних і тих самих (або схожих за своєю природою) суспільних відносин [138, с. 101-107, c. 105; 51, c. 131-132];
статистичні критерії: типологізація, цільове узагальнення матеріалів практики правозастосовних органів, групування, ранжирування, кореляційний і контентний аналіз тощо; 
математичні методи вимірювання і порівняння – вираження умов і критеріїв ефективності правових норм у вигляді кількісних величин для порівняння;
моделювання – за допомогою математичних, графічних, психологічних та інших наукових засобів;
кібернетичні критерії, тобто засоби технічної кібернетики для збирання й оброблення інформації про умови та критерії дієвості й ефективності правових норм та ін. [265, c. 55; 138, c. 105].
Отже, з викладеного коротко підсумуємо, що процес виміру й оцінки дієвості та ефективності права є доволі складним та різноплановим, оскільки має враховувати чимало показників і критеріїв, включати використання різноманітних методів та інструментів у залежності від низки факторів, що обумовлюють його спрямованість. У свою чергу, якщо ми ведемо мову про процес, то має бути певний порядок його здійснення, який складається з етапів, стадій та відповідних процедур.
З цього приводу Л. Ф. Купіна, І. І. Онищук та М. М. Чорногор зауважують на можливості виділення наступних етапів оцінки ефективності права, а саме: 1) визначення цілей правових норм: із цілі норми (тобто планованого стану суспільних відносин, які регулюються нормою) виводиться критерій, за яким пропонується оптимізувати правове регулювання; 2) застосування методів і техніки збору та обробки інформації; 3) встановлення співвідношення результату й цілі правової норми (тобто фактичного й запланованого стану суспільних відносин). Необхідно встановити кількісні взаємозв’язки і дати, кількісну характеристику різноманітних факторів, які впливають на формування показників, що характеризують дію правової норми. На даному етапі дослідження можуть застосовуватись різноманітні методи встановлення вказаного співвідношення, наприклад, кібернетичний підхід у поєднанні зі статистичним моделюванням; 4) змістове тлумачення результатів дослідження, направлене на вироблення рекомендацій по вдосконаленню дії правових норм (їх зміні, доповненню, скасуванню) [138, c. 105; 51, c. 15-16; 185, с. 23]. На нашу думку, слід підтримати такий підхід вчених, водночас відзначити, що він більше стосується процесуальних засад виміру ефективності права, водночас може бути взятий за основу виміру дієвості права в межах окремих аспектів процесу його реалізації, про що ми будемо зазначати в подальшому в роботі. 
Дещо іншим чином підходять до цього питання соціологи права, розглядаючи послідовність аналізу соціальної ефективності права, виділяючи наступні етапи: 1) початковий етап вивчення соціальної ефективності права, що включає в себе дослідження проблем, які визначили необхідність правових норм і їх дії; визначення соціальних адресатів правових дій; вибір і ранжування критеріїв ефективності; 2) етап, на якому здійснюються вияв «дерева соціальних цілей правової норми або її дії», співвідношення цілей з соціальними і правовими цінностями та оцінка правових і соціальних можливостей реалізації кожної із складових частин «дерева цілей»; 3) етап, на якому для досліджуваного випадку формується система показників соціальної ефективності права на основі переведення кожного із узагальнених показників соціальної ефективності в більш конкретні; 4) етап, який передбачає здійснення таких дій: збирання конкретної соціологічної інформації по кожному із визначених показників соціальної ефективності в їх конкретній трактовці; групування отриманих даних для характеристики соціальної ефективності права у відповідності з критеріями станів соціальної дійсності - вихідного (того, що був до прийняття правового припису) та фактично існуючого в момент аналізу, а також бажаного на момент аналізу; 5) етап, який передбачає: аналіз і оцінку фактичного стану соціальної ефективності по кожному із її показників; порівняння фактичних наслідків з бажаними (що визначаються метою правового акту або правової дії) по кожному із показників ефективності; 6) заключний етап, на якому формулюються практичні висновки на підставі результатів аналізу за кожним з критеріїв ефективності та перевіряються у разі потреби практичні висновки і рекомендації за допомогою спеціальних експертиз або соціально-правового експерименту [262].
На наш погляд, підхід соціологів права до визначення порядку вивчення ефективності права є більш деталізованим і виваженим, порівняно з попередньо розглянутим, та може розглядатись як універсальний, тобто застосовуватись для дослідження ефективності права загалом, а також аналізу дієвості права, як процесу його соціалізації.
Отже, з викладеного коротко підсумуємо, що процес виміру й оцінки дієвості та ефективності права є доволі складним та різноплановим, оскільки має враховувати чимало показників і критеріїв, включати використання різноманітних методів та інструментів у залежності від низки факторів, що обумовлюють його спрямованість. У свою чергу, якщо ми ведемо мову про процес, то має бути певний порядок його здійснення, який складається з етапів та стадій, відповідних процедур, вчинюваних на них тощо.
В юридичній літературі досить широко представлені погляди вчених, які характеризують дієвість та ефективність тих явищ, що є похідними або суміжними від загальної категорії «право», зокрема норм права, механізму правового регулювання, положень законодавства в цілому або окремих його галузей (інститутів) шляхом виокремлення відповідного комплексу критеріїв. Слід звернути увагу на те, що дієвість та ефективність правових норм, механізму правового регулювання або положень законодавства не є тотожним поняттю дієвості права або ефективності права, в тому числі не є тотожними і критерії виміру їх дієвості та ефективності. Водночас сам підхід до виокремлення критеріїв оцінювання їх дієвості та ефективності є цілком виправданим та корисний з методологічної точки зору для нашого дослідження, оскільки дозволятиме врахувати обґрунтовані вченими підходи до виокремлення критеріїв виміру дієвості та ефективності відповідних правових явищ або процесів. Так, досліджуючи питання ефективності механізму правового регулювання А. О. Абрамова доводить доцільність виокремлення відповідної системи критеріїв такої ефективності: 
	загальні, які оцінюють ефективність загалом, у сукупності усіх стадій та елементів правового регулювання, та поділяються, у свою чергу, на: загальносистемні, статичні й динамічні; 

спеціальні, які виражаються в критеріях якості окремих елементів механізму правового регулювання та поділяються на критерії якості норми, юридичного факту, акту реалізації, акту застосування [1, с. 7-8]. 
В свою чергу М. Є. Глазкова та С. Б. Нанба пропонують для оцінки ефективності дієвості положень нормативно-правових актів використовувати наступні критерії: 1) позитивні, змістом яких є точне визначення мети нормативно-правового акта; відповідність нормативно-правого акта чинному законодавству; чітке закріплення в межах нормативно-правового акта компетенції суб’єктів правовідносин; можливість реалізації правових норм, у тому числі з точки зору їх фінансової забезпеченості; кількість і зміст задоволених звернень (пропозицій, заяв, скарг), пов’язаних із застосуванням нормативно-правового акта; кількість і зміст звернень з питань роз’яснення положень нормативно-правового акта; 2) негативні: положення нормативного правового акта, що сприяють виникненню необґрунтованих витрат бюджетів усіх рівнів бюджетної системи; недотримання органами публічної влади своєї компетенції при виданні нормативно-правового акта; прогалини у правовому регулюванні суспільних правовідносин; колізія норм права [46, c. 78-79]. Фактично в основу виокремлення таких критеріїв вченими закладено ідею наслідків дії положень нормативно-правових актів, що призводять до відповідних або позитивних, або негативних наслідків. На нашу думку, такі критерії є актуальними для виміру як дієвості права, так і його ефективності.
С. О. Жинкін один з небагатьох дослідників, який у власному дисертаційному досліджені зробив спробу виокремити декілька критеріїв виміру саме ефективності права, віднісши до них: час існування (постійна та тимчасова ефективність права); сфера розповсюдження в просторі (загальна ефективність, локальна і регіональна); поширеність за колом осіб (загальна, ефективність щодо певних соціальних груп, конкретних державних органів, посадових осіб); межі поширення (соціальна та юридична ефективність) тощо [72, с. 156-158]. Вважаємо, що такий підхід більше притаманний для визначення критеріїв виміру дієвості права, оскільки стосується особливостей поширення та поширеності права в межах відповідних підходів до його темпорального, просторового, суб’єктного виміру тощо. Вказані критерії опосередковано стосуються результатів правового впливу, що визначали б вимір його ефективності. 
В юридичній літературі представлені і інші погляди вчених, які пропонують здійснити аналіз дієвості права крізь призму таких критеріїв як: рівень сприйняття права суспільством (визнання, підтримання, заперечення) [180, с. 19]; рівень правової обізнаності суспільства (високий або низький рівень) [136, с. 20]; воля до покори правовим розпорядженням, свідомий вибір правомірного варіанта поведінки (реальне або декларативне право) [140, с. 8]. В. І. Червонюк в свою чергу пропонує узагальнити розуміння дієвості права в межах вузького та широкого розуміння, та обґрунтовує методологічну доцільність визначати дієвість права виключно в широкому її розумінні як сукупність всіх можливих форм і сфер прояву права, що характеризують право в процесі його формування (генезис права), сприйняття індивідуальною та масовою правосвідомістю і здійснення в практичній діяльності [291, с. 300]. Відповідно і критеріями виміру дієвості права є поєднання показників процесу всього правоутворення, а саме: процесу формування права; процесу сприйняття права індивідуальною та масовою правосвідомістю; процесу реалізації права в практичній діяльності. 
Такий підхід безумовно має право на існування та обґрунтування, водночас він залежить насамперед від типу праворозуміння, оскільки від того, як ми будемо розуміти право, характеризувати його природу, сутність, і саме головне форми прояву та засоби вияву, від цього буде залежати характеристика підходів до виміру його дієвості. Принаймні вчений не надає відповіді на це питання, не визначає, що саме він розуміє під категорією «право», надаючи характеристику його дієвості та засобам її виміру. Дієвість права означає певний «розріз» права і відображає життя права на різних рівнях: стосовно окремої особистості, суспільних груп, суспільства в цілому, поширення на суспільні відносини тощо. Тому вказана категорія дозволяє визначити юридичні засоби та механізми, тобто той правовий інструментарій, що є необхідним окремим індивідам, їх об’єднанням для цивілізованої участі в громадському житті.
З точки зору методики встановлення дієвості права розкриває проблематику її виміру Г. В. Наставна, яка зазначає про те, що сьогодні назріла необхідність «плюралізації методологічних підходів до пізнання дієвості права як його властивості, посилення використання інтегративних методологічних підходів до його вивчення, де на перший план виходять: 1) проблематика людини, її потреб та інтересів; 2) соціально-правові аспекти взаємодії між людьми; 3) результати та перспективи досягнення правового ефекту дії права» [174, с. 162, с. 165].
Саме забезпеченість прав людини, її потреб та інтересів, стан взаємодії між людьми, результати та перспективи досягнення правового ефекту дії права можуть вважатись самостійними критеріями виміру його дієвості. Так само і ефективність права пропонується визначати за допомогою таких критеріїв, як: реальність правових змін (реальність або символічна ефективність права) [177, с. 15]; методи досягнення правового ефекту (примусова або добровільна ефективність права) [95, с. 21]; достатність функціональних можливостей права для попередження правопорушень (достатність або недостатність засобів та методів правового впливу) [135, с. 33]; залежність від методів правового регулювання (надзвичайна ефективність права або поточна) [244, с. 18] тощо.
В юридичній літературі представлені і інші авторські погляди на проблематику критеріїв виміру права, в тому числі і його дієвості та ефективності, однак більшість цих поглядів відображають ставлення (думку) окремих вчених, не є уніфікованими як в юридичній науці, так і в практиці їх використання для оцінки рівня дієвості або ефективності права. На нашу думку, саме відсутність єдиного, узагальненого та уніфікованого підходу до виміру дієвості права та його ефективності є прогалиною як в теоретико-правовому плані, так і суттєвою прогалиною в практиці виміру дієвості та ефективності права. А це в свою чергу потребує посилення наукових досліджень критеріїв виміру дієвості та ефективності права, їх узагальнення, вироблення цілісної системи критеріїв дієвості та ефективності права, що дозволятимуть охопити максимум аспектів впливу права на суспільні відносини. Окрім того, потребує посилення практика використання таких критеріїв з метою отримання об’єктивної та всебічної інформації про рівень (стан) дієвості та/або ефективності права. 
В юридичній літературі вченими переважно пропонується використовувати універсальний підхід до оцінювання права на предмет його дієвості та ефективності. Такий підхід заснований на використанні системи інтегративних критеріїв, які конкретизуються (включають до свого складу) декілька локальних показників, кількість яких не є усталеною, залежить від конкретного авторського підходу та від того, як сприймається та розуміється вченими право (відповідно до конкретного підходу до праворозуміння, що взятий автором за основу). Така ситуація і породжує плюралізм доктринальних підходів до характеристики критеріїв виміру дієвості та ефективності права. Водночас, це не можна вважати недоліком чи невиправданим ускладненням наукового дослідження дієвості та ефективності права, навпаки, слід погодитись з думкою О. Ю. Єрьоміної про те, що в результаті виникає певна конкуренція між такими локальними показниками. В процесі здійснення оцінки ефективності або дієвості права визначаються нормативи значимості показників, їх вага (роль у порівнянні з іншими показниками), що в результаті дозволяє визначити головний чи узагальнюючий критерій  [65, с. 76], при чому інші критерії ранжуються у відповідності до їх значимості в механізмі отримання інформації про показники ефективності або дієвості права. 
На нашу думку, інструментом визначення дієвості та ефективності права є певна ознака, на підставі якої відбувається їх вимір. Саме ця ознака і становить зміст відповідного критерію виміру дієвості та ефективності права. Наявність системи відповідних критеріїв виміру дієвості та ефективності права дозволяє:
	по-перше, визначити та досягнути балансу між різноманітними якісними, кількісними та іншими показниками дієвості права та його ефективності, забезпечити їх співставленість, непротирічність, взаємодоповненість та взаємоконтроль; 

по-друге, консолідувати різноманітні критерії виміру дієвості та ефективності права шляхом оптимального зменшення їх кількості за умови збереження і посилення цілісності, об’єктивності та всебічності їх виміру, а також максимально врахувати всі прояви дієвості та ефективності права та сформувати єдину інтегративну систему критеріїв їх виміру;
по-третє, співвіднести вимір дієвості та ефективності права, як однопорядкових показників функціонування права, що потребує їх одночасного та синхронного виміру з метою встановлення показників дієвості та ефективності права, як інтегративного феномену, що забезпечує вплив на суспільні відносини.
З урахуванням неоднозначності доктринального розуміння критеріїв виміру дієвості та ефективності права, їх змісту, а також практики їх застосування, вважаємо за доцільне удосконалити підхід до їх формування. З огляду на встановлені нами особливості співвідношення дієвості та ефективності права, вважаємо, що найбільш доцільним буде виокремлення системи критеріїв виміру дієвості та ефективності права, складовими яких будуть:
	загальні критерії дієвості та ефективності права, які матимуть універсальний та рівнозначний характер, можуть бути застосовані для виміру як дієвості права, так і його ефективності. В результаті їх застосування можливо буде одразу визначити: а) дієвість права як показник його поширення на суспільні відносини; б) ефективність права як показник результативності такого поширення. З практичної точки зору використання загальних критеріїв дозволить здійснити подвійний вимір права крізь призму показників його дієвості та ефективності;

особливі критерії, що матимуть індивідуалізований характер та зможуть конкретизувати окремо показники дієвості права та показники ефективності права, використання яких дозволить більш точно та поглиблено встановити особливості процесу поширення права на суспільні відносини, а також особливості результату такого поширення. 
До загальних критеріїв виміру дієвості та ефективності права можливо віднести наступні.
	В залежності від сфер життєдіяльності суспільства дієвість та ефективність права можуть бути виміряні за:

	політичними критеріями, відповідно до яких дієвість та ефективність права виявляються в показниках процесу поширення права на суспільні відносини в сфері влади і владарювання та результатів його поширення, що відображатиме трансформацію політичних правовідносин;
	соціальними критеріями, відповідно до яких дієвість та ефективність права виявляються в показниках процесу поширення права на суспільні відносини в сфері соціального забезпечення життєдіяльності суспільства й окремих громадян та результатів його поширення, що відображатиме трансформацію правовідносин соціального забезпечення; 

економічними критеріями, відповідно до яких дієвість та ефективність права виявляються в показниках процесу поширення права на суспільні відносини в сфері виробництва, надання послуг, виконання робіт і торгівлі та результатів його поширення, що відображатиме трансформацію економічних правовідносин.
Вказаний перелік різновидів критеріїв виміру дієвості та ефективності права не є вичерпним, оскільки зазначені критерії виміру притаманні праву, як засобу впорядкування суспільних відносини в більшості сфер життєдіяльності суспільства, які не обмежені політичної, соціальною та економічною сферами. А це в свою чергу зумовлює наявність значно ширшого переліку критеріїв виміру дієвості та ефективності права.
	В залежності від галузевої приналежності правовідносин дієвість та ефективність права можуть бути визначені за допомогою:

	конституційно-правових критеріїв, за допомогою яких дієвість та ефективність права виявляються в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини, викликаючи трансформацію основ суспільного і державного ладу, основ правового становища громадян, порядку формування і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування тощо;
	кримінально-правових критеріїв, за допомогою яких дієвість та ефективність права виявляються в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини, викликаючи трансформацію загальних принципів, умов та підстав кримінальної відповідальності, кола діянь, які внаслідок високого рівня суспільної небезпеки визнаються злочинами, видів і розмірів покарання та інших видів кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які визнані винними у їх скоєнні, а також підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання;
	цивільно-правових критеріїв, за допомогою яких дієвість та ефективність права виявляються в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини, викликаючи трансформацію майнових та особистих немайнових суспільних відносин між рівноправними суб’єктами права – фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб’єктами публічного права;
	адміністративно-правових критеріїв, за допомогою яких дієвість та ефективність права виявляються в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини управлінського характеру між публічною адміністрацією та об’єктами публічного управління, які виникають у сфері владно-розпорядчої діяльності, надання адміністративних сервісних послуг з метою публічного забезпечення прав і свобод людини, викликаючи їх трансформацію;
	господарсько-правових критеріїв, за допомогою яких дієвість та ефективність права виявляються в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, викликаючи їх трансформацію тощо.

Слід відзначити, що вказаний перелік критеріїв дієвості та ефективності права також не є універсальним та виключним, через різноманітність та остаточну доктринальну невизначеність кола та змісту різновидів правовідносин.
	В залежності від функціонального призначення права критеріями виміру його дієвості та ефективності є: 

	правоохоронні, які дозволяють дієвість та ефективність права виявити в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини, що викликає посилення правового забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів права, мінімізацію можливостей їх порушення;

правозахисні, які дозволяють дієвість та ефективність права виявити в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини, що викликає поновлення порушених прав, свобод та законних інтересів суб’єктів права;
правогарантуючі, які дозволяють дієвість та ефективність права виявити в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини, що викликає посилення законності поведінки суб’єктів права;
правоконтрольні, які дозволяють дієвість та ефективність права виявити в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини, що викликає посилення перевірки законності поведінки суб’єктів, правового статусу суб’єктів права, достовірності документів тощо шляхом вчинення юридично значимих дій;
правоінформаційні, які дозволяють дієвість та ефективність права виявити в процесі та результаті його поширення на суспільні відносини, що викликає посилення правової інформованості суб’єктів тощо [213, с. 21-22].
Варто відзначити, що вказаний перелік критеріїв виміру дієвості та ефективності права також не є універсальним та виключним, через неоднозначність розуміння функціонального призначення права, різновидів функцій права.
На противагу загальним критеріям виміру дієвості та ефективності права слід виокремити особливі критерії. Система критеріїв виміру дієвості права, на нашу думку, залежить від феномену дії права, тобто процесу його поширення на суспільні відносини. З огляду на це в юридичній літературі виокремлюють досить обмежене коло критеріїв виміру дієвості права, переважно вкладаючи в них ту або іншу ознаку (особливість) дієвості права, не проводячи їх узагальнення (наприклад, особливості просторового або темпорального поширення права). Виходячи з особливостей предмету цього дисертаційного дослідження, враховуючи виокремлені нами відмінності дієвості права, що відображають його особливості та відмежовують від ефективності права, вважаємо за доцільне виокремити критерії виміру виключно дієвості права, які можливо застосування до її виміру в цілому, як змістовно-динамічного прояву права, який відображає його суспільну корисність та характеризує процес його поширеності на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію. 
На нашу думку, до особливих критеріїв виміру дієвості права, слід віднести наступні: 
	темпоральні, за допомогою яких дієвість права визначається крізь призму постійного або тимчасового його впливу на суспільні відносини, впливаючи на динаміку трансформації суспільних відносин, а також можливості його зворотної та переживаючої дії. Вказані критерії функціонально дозволяють визначити постійний, тимчасовий, зворотний або переживаючий характер поширення права; 

просторові, за допомогою яких дієвість права визначається крізь призму поширення дії права на всю або певну частину території держави, впливаючи на динаміку трансформації суспільних відносин загальнодержавного або місцевого (регіонального) характеру. За наслідками застосування просторових критеріїв виміру дієвості права можливо визначити його міжнародну, внутрішньодержавну, місцеву, регіональну або локальну дієвість; 
суб’єктні, за допомогою яких дієвість права визначається крізь призму поширення дії права на суспільні відносини, визначаючи їх трансформацію, між відповідними категоріями суб’єктів права (громадян держави, іноземців, осіб без громадянства тощо). За наслідками застосування суб’єктних критеріїв виміру дієвості права можливо визначити його дієвість щодо забезпечення інтересів громадян держави, іноземців, осіб без громадянства, резидентів, нерезидентів, держави тощо. 
Система критеріїв виміру ефективності права має розгалужений характер, залежить від багатьох факторів як суспільного життя, що мають об’єктивний характер, так і від діяльності суб’єктів в сфері права, що відображає суб’єктний характер його прояву. З огляду на це в юридичній літературі виокремлюють досить широке коло критеріїв виміру ефективності права, переважно вкладаючи в них окремий аспект або декілька аспектів випливу права на суспільні відносини (наприклад, охорона або захист прав людини, забезпечення правопорядку, протидія правопорушенням тощо). Варто погодитись з такими поглядами вчених, відзначити можливість існування різноманітних критеріїв виміру ефективності права. Водночас, виходячи з особливостей предмету цього дисертаційного дослідження, враховуючи виокремлені нами відмінності ефективності права, що відображають її особливості та відмежовують від дієвості права, вважаємо за доцільне виокремити ті критерії виміру ефективності права, які можливо застосування виключно до виміру ефективності права в цілому, як результативно-цільового прояву права, зумовленого потребами й інтересами суб’єктів права, що визначає його націленість на реалізацію суспільної корисності та характеризує результат його поширеності на суспільні відносини, відображаючи соціальні наслідки дії права. Особливими критеріями виміру ефективності права є наступні: 
	В залежності від націленості юридичної практичної діяльності критеріями виміру ефективності права є: 

	правотворчі, за допомогою яких ефективність права виявляється крізь призму реалізації мети творення права щодо встановлення, зміни або скасування правового забезпечення відповідної сфери (виду) суспільних відносин, яка зумовлена об’єктивною необхідністю трансформації правового забезпечення та визначає його націленість на реалізацію суспільної корисності;

правоінтерпретаційні, за допомогою яких ефективність права виявляється крізь призму реалізації мети тлумачення сутності та змісту права щодо забезпечення формування та подальшого підвищення рівня індивідуальної або колективної правової свідомості;
правореалізаційні, за допомогою яких ефективність права виявляється крізь призму реалізації мети втілення правових норм і принципів права у правомірній поведінці суб’єктів права, що націлена на настання певних юридичних наслідків шляхом використання, дотримання, виконання та застосування права. 
	В залежності від співвідношення мети і наслідків дії права критеріями виміру ефективності права є: 

	прогностичні, за допомогою яких ефективність права можливо визначити крізь призму його цільового прояву як засобу упорядкування суспільних відносин в майбутньому відповідно до сформованих та обґрунтованих уявлень правотворця про моделі можливої та необхідної поведінки суб’єктів права;

реально досягнуті, за допомогою яких ефективність права можливо визначити крізь призму його результативного прояву у вигляді реально упорядкованих суспільних відносин відповідно до попередньо сформованих та обґрунтованих уявлень правотворця про моделі можливої та необхідної поведінки суб’єктів права.
	В залежності від характеру наслідків правового впливу ефективність права може бути виміряна за наступними критеріями:   

	позитивні, за допомогою яких ефективність права визначається крізь призму його результативно-цільового прояву у вигляді правомірної поведінки суб’єктів в сфері права, змістом чого є його дотримання, використання, виконання або застосування; 

негативні, за допомогою яких ефективність права визначається крізь призму результативно-цільового прояву права у вигляді протиправної поведінки, змістом чого є встановлення фактів порушення норм права.
	В залежності від інтересів суб’єктів права критеріями виміру його ефективності є:

	публічні, які дозволяють визначити рівень правового забезпечення та стан реалізованості інтересів держави, як результативно-цільового прояву права, що зумовлений внутрішньою та зовнішньою політикою держави;
	приватні, які дозволяють визначити рівень правового забезпечення та стан реалізованості інтересів суб’єктів громадянського суспільства та окремих груп фізичних і юридичних осіб.

	В залежності від рівня сприйняття суб’єктами права критеріями виміру його ефективності є:

	визнання права, за допомогою якого ефективність права визначається крізь призму обізнаності суб’єктів про сутність та зміст правових вимог, існуючий рівень їх інформованості про право;
	підтримання права, за допомогою якого ефективність права визначається крізь призму соціально-корисного ставлення суб’єктів до права, співвіднесення змісту правових норм зі своїми поглядами щодо дозволеного, обов'язкового та необхідного;
	заперечення права, за допомогою якого ефективність права визначається крізь призму негативного його сприйняття та формування у суб’єктів критичного ставлення до його змісту через його низьку якість, об’єктивну недоцільності та навіть шкідливість. 

	В залежності від рівнів правової культури критеріями виміру ефективності права є:

	індивідуальні, за допомогою яких ефективність права можливо виміряти в частині знання суб’єктами законодавства (інтелектуальний зріз); їх переконаність у необхідності і соціальній корисності законів і підзаконних актів (емоційно-психологічний зріз); уміння користуватися правовим інструментарієм – законами та іншими актами у практичній діяльності (поведінковий зріз). Результатами застосування вказаних критеріїв буде встановлений рівень правової інформованості громадян, формування соціально-правових відчуттів і настроїв, соціально-правової активності людини, у тому числі, його участь в правотворчій, правореалізаційній діяльності людини; 
	суспільно корисні, за допомогою яких ефективність права можливо виміряти як рівень віддзеркалення всіх цінностей людського і суспільного життя в самому праві. Результатами застосування вказаних критеріїв буде встановлений рівень реалізованості в правовій культурі суспільно корисних інтересів. 

Враховуючи виокремлені нами критерії виміру дієвості права та його ефективності слід відзначити, що лише комплексне застосування виокремлених критеріїв дозволить встановити максимально об’єктивну інформацію щодо дієвості та ефективності права в частині: 
	по-перше, спільних критеріїв, які відображають особливості прояву дієвості та ефективності права як показників правової реальності;

по-друге, відмінних критеріїв, результати застосування яких спроможні посилити встановлення та аналіз особливостей дієвості права та ефективності права як окремих засобів його виміру, надаючи можливість у подальшому провести співвідношення отриманих результатів. 


Висновки до Розділу 2

Узагальнено наукові погляди вчених щодо розуміння дієвості та ефективності права в межах: діяльнісно-функціонального, інструментально-вимірного та інтегративного підходів.  Визначено переваги інтегративного підходу до визначення понять «дієвість права» та «ефективність права», функціональні можливості якого дозволяють: по-перше, охарактеризувати дієвість та ефективність права як багатоаспектні властивості права, закладаючи їх в основу відповідних визначень вказаних понять; по-друге, найбільш комплексно обґрунтувати самостійність дієвості права та ефективності права в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки; по-третє, застосувати пізнавальні можливості більшості складових методологічної основи дослідження державно-правових явищ тощо.
Дієвість та ефективність права є правовими категоріями, які позначають самостійні, хоча і взаємопов’язані властивості права, кожна з яких відповідає за окремий аспект існування та реалізації права, а саме: дієвість права позначає його здатність до дії (або, як ми зауважили вище, його здатність діяти, здатність досягати результатів, здатність вчиняти вплив, його реальну дію та наслідки цієї дії), а ефективність – його здатність діяти якісно (економічно вигідно, задовольняючи потреби тощо).
Виокремлено та охарактеризовано спільні ознаки дієвості та ефективності права (є самостійними рівнозначними властивостями права, визначають активний бік права, є інструментально-вимірними категоріями, відображають суспільну корисність права, дозволяють визначити переваги та недоліки правового впливу, а також сформувати основу для визначення напрямів посилення дієвості та ефективності права тощо) та їх відмінності, що виявляються в їх: сутності, призначені, залежності від юридичної зумовленості, забезпеченості, місця та ролі в механізмі правового регулювання, формах прояву та ін.
	Встановлено співвідношення дієвості та ефективності права залежно від: ролі права, його мети, функціонального виміру, інструментально-вимірного потенціалу.
	Під дієвістю права доцільно визначити змістовно-динамічну властивість права, яка відображає його суспільну корисність та характеризує процес його поширення на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв з метою визначення переваг та недоліків правового впливу, обґрунтування шляхів його посилення. 

Ефективність права являє собою результативно-цільову властивість права, що зумовлена потребами й інтересами його суб’єктів, визначає націленість права на реалізацію суспільної корисності, характеризує результат його поширення на суспільні відносини, відображаючи соціальні наслідки дії права, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв  з метою визначення переваг та недоліків таких соціальних наслідків, обґрунтування шляхів їх усунення, посилення або трансформації.
	Значення критеріїв виміру дієвості та ефективності права полягає в тому, що вони дозволяють: по-перше, визначити та досягнути балансу між різноманітними якісними, кількісними та іншими показниками дієвості права та його ефективності, забезпечити їх співставленість, непротирічність, взаємодоповненість та взаємоконтроль; по-друге, консолідувати різноманітні критерії виміру дієвості та ефективності права шляхом оптимального зменшення їх кількості за умови збереження і посилення цілісності, об’єктивності та всебічності їх виміру, а також максимально врахувати всі прояви дієвості та ефективності права. Тобто сформувати єдину інтегративну систему критеріїв виміру дієвості та ефективності права; по-третє, співвіднести вимір дієвості та ефективності права, як однопорядкових показників функціонування права, що потребує їх одночасного та синхронного виміру з метою встановлення показників дієвості та ефективності права, як інтегративного феномену, що забезпечує вплив на суспільні відносини.
	З урахуванням неоднозначності доктринального розуміння критеріїв дієвості та ефективності права, їх змісту, а також практики їх застосування для виміру дієвості та ефективності права, удосконалено підхід до формування критеріїв виміру вказаних властивостей права шляхом виокремлення системи критеріїв виміру дієвості та ефективності права, складовими яких будуть: 1) загальні критерії дієвості та ефективності права, які мають універсальний характер, є рівнозначними та можуть бути застосовані для виміру як дієвості права, так і його ефективності; 2) особливі критерії, що мають індивідуалізований характер та конкретизуватимуть окремо показники дієвості права та показники ефективності права, використання яких дозволить більш точно та поглиблено встановити особливості процесу поширення права на суспільні відносини, а також особливості результату такого поширення.

РОЗДІЛ 3
ДІЄВІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНИ


3.1 Фактори дієвості та ефективності права як умова його функціонування

У попередніх підрозділах роботи ми неодноразово звертали увагу на те, що дієвість та ефективність права є не лише засобами виміру права, але і показниками правового впливу, що безпосередньо залежать від особливостей розвитку суспільства, його функціонування, рівня компромісності та конфліктності. Тому цілком закономірно відзначити про те, що дієвість та ефективність права є такими, що, з одного боку, визначаються широким колом факторів суспільного життя, а з іншого – впливають на різноманітні його сфери. В свою чергу показники дієвості та ефективності права безпосередньо залежать від особливостей розвитку та функціонування суспільства, тобто від тих факторів, під впливом яких функціонує саме право. Умови та особливості розвитку і функціонування суспільства, від впливу яких залежать дієвість та ефективність права, в теорії права отримали назву «факторів» дієвості та ефективності права. Проте, в окремих джерелах пропонуються альтернативні назви для них, зокрема: «передумови ефективності права» [4, с. 155-156]; «підстави дієвості права» [229, с. 89]; «критерії ефективності права» [230, с. 231] тощо.
Слід відзначити, що питання дієвості та ефективності права є одними з найактуальніших як в науковому, так і в практичному плані, що не дивно з огляду на постійний розвиток суспільних відносин та необхідність удосконалення їх нормативно-правового забезпечення у спосіб, який задовольнятиме потреби суспільства, відповідатиме вимогам часу та міжнародним стандартам. Водночас, їх вивчення у напрямку винайдення шляхів оптимізації механізмів правового регулювання має здійснюватись на базі повноцінного виявлення та аналізу факторів дієвості та ефективності права, що є однією з ключових умов його функціонування. Вказана проблематика в юридичній літературі розкрита досить епізодично та непослідовно, що зумовлює відсутність цілісного уявлення про заявлену проблематику. Водночас їх наукова розробка є актуальною, визначена практикою функціонування права, а також тими недоліками, котрі викликані недостатністю його дієвості та ефективності.
Окремі питання факторів дієвості та ефективності права вивчаються вченими-правознавцями, починаючи з ХІХ ст. і до сьогодні. Особливо ґрунтовними є ідеї таких вітчизняних та зарубіжних вчених як С. С. Алексєєв, М. Р. Аракелян, А. Б. Венгеров, В. В. Глазирін, А. Я. Гуревич, С. О. Жинкін, В. В. Завальнюк, І. О. Ільїн, В. П. Казимирчук, Д. А. Керімов, Б. О. Кістяківський, М. М. Ковалевський, М. В. Колесник, М. М. Коркунов, В. В. Лапаєва, М. П. Лєбєдєв, О. В. Малько, С. А. Муромцев, П. І. Новгородцев, Н. Р. Нугаєва, Н. М. Оніщенко, Л. Й. Петражицький, С. І. Пунченко, П. М. Рабінович, Г. В. Рибікова, І. С. Самощенко, Т. І. Тарахонич, Л. С. Явич та ін. Однак, й досі для окресленої проблематики властивий плюралізм наукових підходів з більшості питань, тоді як окремі з них, навпаки, залишаються недостатньо дослідженими і висвітленими в наукових працях. Зокрема, відсутні системні правові дослідження дієвості та ефективності права, в тому числі і крізь призму факторів, що їх визначають.
Незважаючи на те, що в юридичній науці проблематика факторів дієвості та ефективності права, хоч і представлена в публікаціях вчених, однак має розпорошений та непослідовний характер дослідження, актуальність її доктринальної розробки на сьогодні не викликає сумніву. Це пояснюється насамперед багатоаспектністю та доктринальною неоднозначністю наукового розуміння факторів дієвості та ефективності права, що потребує посилення їх наукового пізнання. Окрім того, соціально зумовлений характер факторів дієвості та ефективності права потребує ґрунтовної наукової розробки та переосмислення існуючих підходів до їх розуміння, враховуючи існуючу інтенсивність їх розвитку та мінливість їх змісту. Також, об’єктивна необхідність наукового дослідження факторів дієвості та ефективності права зумовлена існуючими потребами в удосконаленні практики їх вияву, аналізу та в подальшому вироблення шляхів посилення дієвості та ефективності права [222, с. 232-233]. 
Не применшуючи значимості актуальності наукового переосмислення факторів дієвості та ефективності права, вважаємо, що їх наукове дослідження є складовою загальної проблематики порівняльно-правового дослідження дієвості та ефективності права, оскільки вивчення їх факторів крізь призму порівняльно-правового аналізу дозволять охарактеризувати передумови дієвості та ефективності права, а також особливості їх співвідношення. Таке наукове переосмислення факторів дієвості та ефективності права потребує їх аналізу з точки зору понятійних та класифікаційних аспектів, що забезпечить єдність розуміння факторів дієвості та ефективності права, розкриє їх ключові закономірності, дасть змогу здійснити їх видове розмежування та з’ясувати зміст їх різновидів. Реалізація такої мети потребує визначення методологічної основи дослідження, складовими якої є загальнонаукові і спеціально-наукові методи наукового пізнання, зокрема історико-правовий та системно-структурний, за допомогою яких можливо всебічно опрацювати джерельну базу дослідження, вивчити наукові концепції, поняття і категорії, сформулювати пропозиції, рекомендації та інші висновки, які стосуватимуться порівняльно-правових аспектів факторів дієвості та ефективності права.
Виходячи з теми цього підрозділу дисертації та її актуальності, вважаємо за можливе виокремити наступні дослідницькі завдання: 
	проаналізувати та узагальнити доктринальні підходи до розуміння факторів дієвості та ефективності права, їх змісту та різновидів;

удосконалити визначення поняття факторів дієвості права та факторів ефективності права як явищ порівняльно-правового плану, встановити їх особливості;
обґрунтувати доцільність класифікації факторів дієвості та ефективності права, визначити критерії їх класифікації та охарактеризувати виокремленні різновиди.
Насамперед важливо здійснити аналіз доктринальних підходів до розуміння факторів, котрі визначають дієвість та ефективність права. Слід відзначити, що в юридичній науці фактори дієвості права та фактори ефективності права переважно розглядаються окремо одні від одних, не ототожнюються. Водночас аналіз наукових праць доводить той факт, що в юридичній науці майже не було предметних досліджень факторів дієвості права та його ефективності крізь призму їх порівняльно-правового аналізу. 
Ще в радянській юридичній науці вченими була зроблена спроба виокремити фактори ефективності права та навіть провести їх класифікацію. Зокрема В. П. Казимирчук пропонував класифікувати фактори ефективності закону (ефективність права на той час не становила предмет юридичного дослідження в силу певного ототожнення права та закону як матеріального прояву соціалістичного права, що є не лише засобом державно-владного впливу, але і критерієм виміру в подальшому ефективності такого впливу за допомогою закону. – Прим. авт.), виокремлюючи так звані класифікаційні групи без визначення конкретних критеріїв такої класифікації. В результаті вчений виокремлює такі класифікаційні групи факторів ефективності закону, як: 1) основні та другорядні; 2) визначальні та додаткові; 3) об’єктивні та суб’єктивні; 4) матеріальні та духовні; 5) ідеологічні, соціально-психологічні та ін. [94, с. 41-42]. Так само слід відзначити спробу радянських вчених вкласти в основу такої класифікації факторів ефективності закону так звані фактори економічного розвитку, наголошуючи на тому, що закон є засобом соціально-економічних перетворень в радянському суспільстві, відповідно і фактори його ефективності матимуть соціально-економічний зміст, можуть бути запозичені з науки економіки. Відповідно вченими пропонується виокремити: 
	мікросоціальні фактори, до яких віднести: реальні соціально-економічні можливості суспільства, правову систему, соціальні інститути, правову культуру, суспільну думку, престиж права (який передбачає також загальну повагу до права, солідарність із правовими вимогами, внутрішню переконаність у необхідності дотримання правових норм, свідоме відношення до них), рівень правосвідомості суспільства та ін.;

мікросоціальні, якими є різноманітні формальні та неформальні групи, трудові колективи – ці фактори виконують соціально-психологічне забезпечення правореалізації;
індивідуальні або особистісні умови суб’єкта, який реалізує право та приймає рішення щодо правильності поведінки (психологічне забезпечення реалізації права) [302, с. 78].
Безумовно такий підхід не позбавлений певних недоліків, насамперед, ідеологічного плану, що пов’язано із визнанням панівного становища базису, елементом якого є соціально-економічний устрій, що є основою для права і закону як інструментів в руках держави щодо впливу на цей соціально-економічний лад. Так само не до кінця є виправданим і обґрунтованим підхід, що дозволяє запозичити фактори економічного розвитку та їх трансформувати для виокремлення та характеристики факторів ефективності закону. Недостатньою є також і надана їх характеристика саме крізь призму їх впливу на ефективність закону [219, с. 158]. Однак зазначений підхід знаходить підтримку і в поглядах сучасних вчених-правознавців, які так само обґрунтовують первинність та визначальний характер соціально-економічних факторів ефективності права та пропонують їх класифікувати на макросоціальні мікросоціальні та індивідуальні, які є узагальнюючими та включають в себе відповідний набір факторів ефективності права [298, с. 60]. К. А. Моллнау аналогічну класифікацію доповнював четвертим різновидом факторів – факторами, пов’язаними з політичною організацією та її діяльністю [302, с. 78]. На нашу думку, політична організація безпосередньо стосується макрорівня, а тому недоцільно її вирізняти поміж макросоціальних умов.
В сучасних наукових юридичних дослідженнях проблематика факторів дієвості та ефективності права суттєво актуалізується, в результаті чого досліджується сьогодні широким колом як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Насамперед це зумовлено високим ступенем розвитку різних сфер суспільних відносин, їх змінюваністю, підвищенням вимог до права, необхідністю посилення забезпечення його дієвості та ефективності. На переконання А. В. Корнєва, фактори ефективності права являють собою сукупність реально існуючих загально-соціальних та юридичних умов, що чинять вплив на створення правових норм, їх реалізацію, а також кількісно-якісні зміни соціальної дійсності, які виступають наслідком реалізації правових приписів. Юридичні фактори ефективності права вчений визначає, як сукупність вимог, яким має відповідати право, щоб найбільш повно реалізувати свій регулятивний потенціал [121, с. 127]. На нашу думку, такий підхід до характеристики факторів ефективності права є універсальним і на його основі можна в цілому відобразити головну їх сутність, що виявляється в сукупності умов, котрі вони відіграють, дотримання яких дозволяє праву діяти ефективно. Звичайно таку дефініцію можна і надалі конкретизувати із виділенням етапів «руху» права, за допомогою перерахування основних класифікаційних груп цих факторів, а також називаючи різноманітні наслідки ефективності права або його неефективності чи недостатньої ефективності. Однак, ці кроки, на нашу думку, сприятимуть лише деталізації дефініції, в тому числі за рахунок конкретизації і деталізації елементів ефективності права, адже її сутність від цього не зміниться.
Водночас, маємо відзначити, що у наукових джерелах фактори ефективності права часто позначаються за допомогою таких термінів як «фактори», «чинники», «умови», «передумови». Інакше кажучи, єдності серед вчених щодо того, за допомогою якого поняття їх позначати, немає. З цього приводу С. О. Жинкін зазначає, що використання терміну «передумови» для позначення факторів ефективності права є більш доцільним, оскільки дозволяє уникнути плутанини, хоча, як на нас, таке твердження є дискусійним, тому для його підтримки або спростування пропонуємо звернутись до тлумачного словника української мови [72, с. 34]. Згідно з ним під словом «передумова» (у множині – передумови) слід розуміти попередні умови існування, виникнення, діяння чого-небудь [36, с. 909]. В свою чергу слово «фактор» (у множині – фактори) позначає умови, рушійні сили будь-якого процесу, явища; чинники [36, с. 1526]. В свою чергу слово «чинник» (у множині – чинники) позначає умови, рушійні сили, причини будь-якого процесу, що визначають його характер або одну з основних рис; фактори [36, с. 1601]. І, нарешті, етимологічне значення слова «умова» (у множині – умови) полягає в тому, що ним позначаються необхідні обставини, які уможливлюють здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяють чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється що-небудь [36, с. 1506]. Звідси приходимо до висновку, що обрання будь-якого з наведених термінів буде правильним, оскільки ними позначаються однакові явища. Більш того, вважаємо за можливе вживання усіх термінів одночасно або по черзі з метою полегшення формулювання дефініцій чи для уникнення тавтології тощо. Наприклад, П. М. Рабінович розрізняє наступні фактори ефективності (або як їх називає вчений – передумови. – Прим. авт.): 
	загально-соціальні, до яких відносить: відповідність норми права об’єктивним законам (закономірностям) існування і розвитку людини та суспільства; відповідність норми конкретно-історичним умовам її функціонування, реальним можливостям її здійснення (матеріальним, духовним, часовим, кадровим та ін.); 

спеціально-соціальні (або юридичні), серед яких називає: відповідність норми об’єктивним державно-правовим (юридичним) закономірностям регулювання (наприклад, законам системності, яка несумісна із неузгодженістю, суперечливістю, прогалинністю між структурними елементами кожної правової системи, або ж суперечливістю обов’язкових зв’язків між структурними елементами кожної юридичної норми чи залежностей між процедурно-процесуальними та матеріальними нормами) тощо [239,  с. 173-174].
Натомість А. О. Абрамова класифікує фактори ефективності права (або їх вона називає ще умовами. – Прим. авт.) на: 1) внутрішні, які, у свою чергу, поділяє на загальні і спеціальні, що тотожні критеріям ефективності та мають значення або в цілому для механізму правового регулювання, або для його окремих стадій; 2) зовнішні, які слугують виразом загальних умов ефективності механізму правового регулювання та включають: рівень суспільної правосвідомості, правової культури, ступінь правового інформування громадян, процеси політичного, економічного, суспільного життя, рівень законності, правопорядку, успіх діяльності державних систем та інші фактори середовища, які є зовнішніми по відношенню до механізму правового регулювання [1, с. 7]. Аналогічної позиції дотримується і С. Г. Голєнок, який також поділяє фактори ефективності на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх він відносить: 
	політико-економічну ситуацію у суспільстві (стан регіону, його забезпеченість ресурсами – управлінськими, організаційними, контрольно-наглядовими, комунікативними та ін.); 
	матеріальне (насамперед фінансово-економічне) забезпечення реалізації законів (достатність бюджету, виконуваність прийнятих рішень, стабільність та зростання благополуччя індивіда); 
	легітимність законодавства; 
	зовнішній вплив на законодавство (глобалізація, санкційна політика, правова політика, глядацький ефект тощо) [48, с. 69-70]. 

Крім цього, дослідник виділяє також інші фактори ефективності (поза межами цієї класифікації), до яких відносить: 1) належну правову політику (розробку стратегії й тактики правового розвитку; забезпечення належного рівня інформованості адресатів про законопроекти, зміст правових приписів); 2) досконалість юридичної технології через: чітке опосередкування у правових приписах вимог соціально-економічних і політичних закономірностей; відповідність приписів правових норм вимогам моралі та правосвідомості; врахування у нормотворчій діяльності загальних принципів регулювання та управління; врахування у нормотворчій діяльності закономірностей правового регулювання; належне виконання правил законодавчої техніки; 3) високий професійний рівень правозастосовної діяльності (через правове виховання, методичну допомогу, її системний моніторинг, коректування тощо); 4) належний рівень правової культури населення (формування нетерпимості до правопорушень); 5) міцний режим законності (контрольно-наглядову діяльність, системну боротьбу з корупцією тощо) [48, с. 72].
Більш широко характеризує фактори ефективності права А. М. Миронов, який пропонує застосовувати одразу низку критеріїв для виокремлення їх особливостей та, відповідно, їх всебічного врахування, з метою обґрунтування їх доктринального розуміння та проведення їх класифікації. Хоча, варто відзначити, що вчений все ж таки обмежує вивчення факторів ефективності одним з джерел права – нормативно-правовим актом, положення якого закріплюють ті вимоги, щодо яких і слід встановити ефективність права. Так, вчений пропонує виокремити систему факторів ефективності права за такими критеріями як: 
	різновиди юридичної діяльності (або етапи дії права), відповідно до якого факторами ефективності права є: а) фактори, які відносяться до процесу правотворчості; б) фактори, що випливають з особливостей процесу правореалізації; в) фактори, що відносяться до особливостей правосвідомості та поведінки громадян, які дотримуються або порушують вимоги правових норм;

сфера дії (впливу) факторів, на підставі якого виокремлює наступні фактори ефективності права: а) власне юридичні, тобто сукупність вимог до нормативно-правового акту, при дотриманні яких найбільш повно реалізується закладений у нормативно-правовий акт потенціал породжувати певні правові наслідки; б) неюридичні – об’єктивні та суб’єктивні умови соціального середовища, які чинять вплив на здатність нормативно-правового акту породжувати, змінювати та припиняти правові наслідки, серед яких найбільш важливими автор вважає: фінансове забезпечення реалізації нормативного акту, рівень правосвідомості, правової культури та лобіювання [166]. 
На нашу думку, такий підхід вченого до виокремлення критеріїв класифікації факторів ефективності є в цілому правильним, однак, проведена робота щодо виокремлення та характеристики зазначених вище факторів не є достатньо достовірною та всебічною, оскільки вченим фактично за основу взято виключно особливості виміру ефективності не права в цілому, а лише тих норм права, що закріплені в нормативно-правових актах. Так само виглядає досить обмеженою запропонована класифікація факторів, яка представлена лише за двома критеріями. Складність та багатоаспектність факторів ефективності права в цілому потребує більш розгорнутої та комплексної класифікації, більш детальної характеристики їх різновидів. 
Наявними в юридичній науці також є ті погляди вчених, які стосуються факторів дієвості права. Переважно вони пов’язані з критичним виміром тих умов та обставин, які перешкоджають реалізації процесу поширення права на суспільні відносини, засновані на аналізі конкретних системних випадків гальмування або унеможливлення поширення права на суспільні відносини. Зокрема, вченими зазначається про те, що факторами дієвості права є:
по-перше, умови життя суспільства, які визначають характер сприйняття і усвідомлення права, та подальшого виконання його вимог або дотримання [10, с. 56-58, 64]; реальні потреби суспільства та рівень їх реалізованості, потенціал чого відображено у правотворчому задумі [29, с. 216-217];
по-друге, реальна правова сфера життєдіяльності суспільства, трансформація якої є тим фактором, що визначає дієвість права, стан його поширеності. Відповідно складовими правової сфери називаються сфера закріплення прав та свобод, сфера їх охорони та захисту, сфера правової взаємодії між суб’єктами права тощо [184, с. 17], які умовно, на нашу думку, можна вважати складовими факторів дієвості права; 
по-третє, існуючі недоліки поширення права, що виявляються у надмірній декларативності права, відсутності механізмів реалізації правових вимог та їх гарантування тощо, які в свою чергу зумовлюють зміни права в частині закріплення допоміжних норм, котрі посилювали б в подальшому дієвість права [116, с. 13];
по-четверте, реально існуюче право, яке вимірюється у відповідних перевагах та недоліках, таким чином визначає фактори, котрі вимагають посилення його дієвості або усунення перепон для досягнення правом необхідного правового результату [300, с. 90-91] тощо. 
Продовжуючи характеризувати стан наукових розробок у цій сфері, відмітимо й те, що часто ці фактори лише перераховуються у наукових працях без належного розкриття їх змісту та ролі у функціонуванні права, тим більше не робиться спроба і їх класифікувати. Наприклад, згідно з поглядами О. Я. Кархут факторами ефективності права (зауважимо, що у її праці йде мова про більш конкретні приклади ефективності – ефективність функціонування механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти. – Прим. авт.) є: досконалість правових норм, що регулюють відносини у певній сфері та їх узгодженість; відсутність прогалин у правовому регулюванні; стабільність законодавства у відповідній сфері; високий рівень правозастосування; високий рівень правосвідомості та правової культури учасників, надійний захист їх суб’єктивних прав і посилення відповідальності за невиконання юридичних обов’язків [99, с. 200-205]. Водночас, на нашу думку, перераховані фактори більше стосуються дієвості права, ніж його ефективності, оскільки фактично відображають те, як право буде впливати на суспільні відносини, а вже результат такого впливу буде виявлятись у вигляді ефективності права в цілому. 
Також зустрічаються випадки, коли у наукових працях розглядаються фактори, обумовлені якимось одним аспектом дієвості або ефективності права (психологічним або соціальним чи ін.). Наприклад, С. О. Жинкін наголошує на першочерговому значенні психологічних факторів та відносить до них світогляд, потреби, правові очікування, систему ціннісних установок, державну ідеологію, деформацію правосвідомості та ін. [68, с. 5] За аналогією і Т. О. Лоскутов підкреслює важливість факторів соціальної ефективності та відносить до них: фаховий рівень суб’єктів правотворчості і правозастосування; морально-етичні цінності суб’єктів правотворчості і правозастосування; належну якість змісту (обґрунтованість, доцільність, економічність, соціальну корисність) нормативно-правового акту; уміле використання всього арсеналу технічних засобів та правил юридичної техніки; результативність роботи юридичних органів, стан юридичної практики; рівень правової свідомості та правової культури суб’єктів правотворчості і правозастосування; використання заходів примусу і відповідальності [148]. Вважаємо, що такий підхід занадто вузький, оскільки обмежує фактори впливу чинниками, що пов’язані із суб’єктами публічної влади, тоді як решта учасників суспільних відносин, на яких чинить вплив право, якими сприймається і дотримується право, ігнорується. На відміну від Т. О. Лоскутова, С. І. Пунченко вивчає питання соціальної ефективності права більш комплексно та розглядає її фактори у такий спосіб, що результати його дослідження можливо і навіть доречно використовувати для характеристики факторів ефективності права загалом (тобто не лише соціальної ефективності). Зокрема, дослідник пропонує класифікувати її фактори за критерієм суб’єктів соціальної взаємодії і виділяти поміж них чотири основні групи: 
	фактори, пов’язані з діяльністю держави, її правотворчих та правозастосовних органів, зокрема: а) фактори соціальної ефективності права, які стосуються правотворчої діяльності: системність діючого права (законодавства), що полягає у системному відображенні та обслуговуванні суспільного розвитку, його тенденцій (що відображається і в системності законодавства); ступінь спрямування поведінки суспільства, колективу, особистості шляхом постановлення у законах, правових актах соціальної (прогресивної) цілі; правильне, адекватне визначення меж правової регламентації, точний вибір методу правового регулювання тощо; б) фактори соціальної ефективності права, які відносяться до правозастосовної та іншої діяльності (вчений пропонує їх об’єднати під одним терміном – «соціально орієнтована правозастосовна діяльність»): соціально орієнтована організація правозастосовного процесу; обґрунтованість та зрозумілість для населення правозастосовних актів, що приймаються; низький рівень корупції та забезпечення істинної рівності усіх перед законом і судом; забезпечення принципів законності та соціальної справедливості у діяльності правозастосовних органів;

фактори, пов’язані з функціонуванням інститутів громадянського суспільства та корпоративним регулюванням, до яких віднесено: стан гармонізації правових приписів та способу життя соціальних груп, цілеспрямоване та адекватне соціальним тенденціям формування способу життя (при цьому, для забезпечення соціальної ефективності права, у тому числі при формуванні способу життя людей, необхідно уникати двох небажаних крайнощів: надмірної регламентації поведінки, яка призводить до несамостійності, зниження ініціативи, обмежень у задоволенні важливих особистісних потреб; надмірної стихійності у регуляції поведінки, що призводить до невизначеності, непередбачуваності соціального життя, асоціальних егоїстичних тенденцій поведінки, безсистемності, безладності); корпоративний (організаційний) фактор, який зокрема полягає у гармонічній взаємодії із системою корпоративної регуляції, системою корпоративних норм і правил, які регламентують поведінку соціальних груп; 
фактори, які відносяться до розвитку етносу та міжетнічної взаємодії; 
міжнародні (зовнішні) фактори [234, с. 84, 86, 89-90].
Слід відзначити, що виокремлюючи останні групи факторів, вчений не надає їх перелік та не характеризує їх зміст. Тому не до кінця зрозумілою є позиція С. І. Пунченка в цьому питанні. Не в повній мірі відповідає така класифікація і змісту критерію, за яким її здійснено, багато в чому виокремлені фактори відносяться до факторів дієвості права, ніж до факторів ефективності, що вченим, на нашу думку, несправедливо не розмежовано. Окрім зазначених факторів, С. І. Пунченко окремо розрізняє й інші групи факторів соціальної ефективності права, які, вважаємо, так само можуть використовуватись і у якості факторів загальної ефективності права, а саме:
	соціальні фактори, серед яких: суспільна солідарність, що передбачає солідарність особистості з правовою системою і державою; корпоративна солідарність, що передбачає зниження рівня неконструктивної конфліктності у суспільстві; соціалізація особистості у суспільстві, ефективне функціонування відповідних соціальних процедур (створення умов для ефективної соціалізації особистості, її особистісного та професійного зростання);

психологічні фактори, або фактори, які стосуються правосвідомості, а саме: визнання права суспільною свідомістю у якості регулятора соціального життя, повага до права у суспільній свідомості; відповідність прийнятих норм потребам окремої особистості, соціальних груп, їх способу життя; ціннісна відповідність законодавства особливостям національного менталітету; відповідність законодавства ідеологіям і правосвідомості малих груп, у тому числі управлінських, корпоративним нормам і цінностям [234, с. 92-93].
Таким чином, враховуючи викладене, можемо підсумувати, що сьогодні в науковій літературі обґрунтовується значна кількість підходів і поглядів на визначення, характеристику і класифікацію факторів ефективності права, а також і факторів його дієвості. Відмінності між ними полягають у тому, що одні з них характеризуються високим рівнем деталізації, інші навпаки – високим рівнем узагальнення; в одних випадках автори зосереджуються на характеристиці лише окремого аспекту ефективності або дієвості права, в інших – намагаються охопити як найбільшу їх кількість, що призводить до класифікації зазначених факторів за різноманітними критеріями. Деякі науковці віддають перевагу одним критеріям та способам класифікації, інші – іншим; і в решті, вони залежать в більшості випадків від авторських уявлень про дієвість та ефективність права, а також про їх залежність від тих або інших особливостей суспільного життя. Вважаємо, що для формування повноцінного доктринального розуміння факторів дієвості та ефективності права важливо їх вивчати системно, крізь призму сукупності різноманітних наукових підходів, на підставі чого виокремити систему взаємопов’язаних критеріїв їх класифікації, що дозволить врахувати їх багатоаспектність та надати системну і всебічну їх характеристику. 
Розглянуті підходи наштовхують нас на думку про те, що фактори дієвості та ефективності права можна вивчати, класифікувати та виражати за допомогою SWOT-аналізу – економічного методу діагностики факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які можуть впливати на успіх економічної діяльності, функціонування підприємства на ринку, його конкурентоздатність, доцільність випуску продукції тощо. Він полягає у тому, що необхідно визначити чотири групи чинників, які визначають: сильні і слабкі сторони, які характеризують внутрішні фактори, а також можливості і загрози, які характеризують зовнішні фактори, до яких відносяться політична, екологічна, економічна ситуація у країні, законодавство тощо [115; 299, с. 302; 57, с. 283]. За допомогою його використання можна побудувати модель дієвості та ефективності права, у якій буде враховано їх внутрішні й зовнішні фактори. Це дозволить виокремити: 
	сильні сторони, до яких відносяться: можливість заповнити прогалини, виправити недоліки існуючого правового регулювання, задовольнити потреби суспільства, попередити свавілля і беззаконня, посилити захист основоположних прав людини, виконати цілі, сформульовані у стратегіях та концепціях розвитку, можливість виконати зобов’язання, взяті на себе Україною у контексті європейської інтеграції, можливість виконати умови, поставлені перед Україною міжнародними організаціями, тощо; 

слабкі сторони, серед яких варто виокремити недостатнє фінансове забезпечення реалізації усіх положень нормативного акту; відсутність супутніх підзаконних нормативних актів, якими буде затверджено порядки, переліки, інструкції, про які згадується у нормативному акті; колізії між цим актом та іншим, прийнятим раніше; невідповідність усім вимогам юридичної техніки; не всі проблеми у цій сфері будуть вирішені за допомогою цього акту; його прийняття призведе до необхідності здійснення додаткових фінансових витрат, створення нових органів влади, залучення інших ресурсів; контроль за дотриманням закону ускладнений через відсутність нормативно затвердженого механізму контролю за дотриманням законодавства у цій сфері тощо;
потенційні можливості, серед яких: розвиток галузі, яку регулюватиме цей нормативний акт; удосконалення нормативно-правової бази держави; формування нових галузей права; розвиток правової науки; удосконалення юридичної освіти; підвищення правової свідомості і правової культури населення і публічних службовців; удосконалення публічного управління; адаптація законодавства до міжнародних стандартів; підвищення рівня законності у державі; зміцнення верховенства права тощо; 
існуючі загрози щодо: неприйняття населенням або окремими соціальними групами правових положень та наслідків, які їх породжують; невідповідність очікуваного результату отриманим наслідкам; порушення прав та інтересів громадян; розвиток, зміна суспільних відносин, які становлять предмет правового впливу, що нівелюють актуальність правових приписів; мітинги, демонстрації громадян проти прийняття того чи іншого нормативного акту, зміни у нормативному регулюванні відносин; зростання незаконної (підпільної, прихованої) діяльності, що заборонена таким нормативним актом; дефіцит бюджету (для забезпечення виконання положень закону у довготривалій перспективі) тощо.
На наш погляд, використання цього методу не стане зайвим як при вивченні ефективності права загалом, так і при визначенні його дієвості, незалежно від форм його появу. Разом з тим, підкреслимо, що зазвичай у наукових джерелах не розмежовуються між собою фактори дієвості та фактори ефективності права. Це робить актуальною спробу провести таке розмежування, опираючись на їх дефініції, з’ясовані у попередньому підрозділі роботи. У такому разі, якщо фактори ефективності ми можемо визначити, як умови, що обумовлюють якісну дію права, то фактори дієвості – як умови, що обумовлюють дію права загалом. Тоді необхідно розмежувати, які фактори стосуються загалом уможливлення дії права, а які стосуються його якості. 
На нашу думку, до факторів дієвості права відносяться такі фактори, як: 
	дотримання процедури прийняття правотворчого акту, включаючи вимоги щодо розробки, погодження, прийняття, доведення до відома населення;

дотримання форми й змісту правотворчого акту, вимог щодо його державної реєстрації, повноважень на його прийняття;
відповідність положень законодавства положенням Конституції України, узгодженість правових положень; 
стан впровадження механізму реалізації норм права, механізму їх забезпечення, включаючи механізм контролю за дотриманням, запровадження відповідальності за їх порушення; 
покладення повноважень з приводу реалізації і забезпечення норм права на реальних суб’єктів, унормування їх повноважень тощо;
достатній рівень правосвідомості і правової культури, необхідний для того, щоб право дотримувалось суспільством, суб’єктами публічної влади, щоб виконувались його вимоги; 
достатній рівень освіченості населення з метою адекватного розуміння вимог правових норм, їх сприйняття тощо.
Натомість факторами ефективності тоді стануть, наприклад, наступні: врахування при формалізації права інтересів і потреб суспільства, відповідність правових положень їм, їх задоволення за допомогою прийняття, зміни або скасування норм права; дотримання балансу між публічними та приватними інтересами; урегулювання за допомогою права тих відносин, які реально потребували цього; відповідність змісту права вимогам часу, міжнародним стандартам; заповнення за допомогою права прогалин, виправлення недоліків, які мали місце у відповідних формах його виразу; підвищення благополуччя населення, рівня розвитку країни, розвиток підприємництва тощо.
І на останок, відмітимо, що в юридичній літературі виокремлюються також і ті фактори, що чинять негативний вплив на ефективність права (з цього приводу окремі дослідники пропонують ввести до наукового обігу поняття негативної ефективності права, яка може виражатись у зниженні рівня законності, зростанні соціального насилля та соціальної конфліктності, збільшення напруги у відносинах між соціальними, у тому числі етнічними, групами, зниженні показників економічного зростання суспільства, зменшення соціальної мобільності та солідарності, відчуження особистості від держави та ін. [176]). Зокрема, згадуваний нами вище Г. Г. Шиханцов, дотримуючись розглянутого вище підходу, розрізняє саме негативні фактори: відсутність економічної та політичної стабільності у суспільстві, супротив закону (включаючи пасивне неприйняття прийнятих законів, закінчуючи ярко вираженим супротивом з боку як громадян, так і органів влади), кризові явища в економічній, політичній та правовій сферах, юридичний конфлікт, розходження між вимогами прийнятого акту та очікуваннями населення, девіантна поведінка, розшарування населення, корупція, правовий нігілізм, дисфункція соціальних і правових інститутів та ін. (мікросоціальні). Також виокремлює мікросоціальні фактори, до яких відносить: соціально-психологічний супротив закону, який здійснюється різними соціальними групами, що мають специфічну правову субкультуру, та індивідуальні, серед яких вказує: аномію, тобто ситуацію, за якої певна особа проявляє неповагу до основних морально-правових норм даного суспільства або вважає ї необов’язковими для себе; правовий нігілізм певної особи, неповага до права [298, с. 58-59]. Це дає змогу, на нашу думку, додатково класифікувати фактори ефективності на позитивні та негативні. 
Негативність факторів дієвості та ефективності права в юридичній літературі пов’язується також і з широким колом помилок у використанні юридичної (законодавчої) техніки. Такі помилки і визнаються в якості факторів дієвості та ефективності права, які негативно на них впливають та потребують усунення. Так, вченими неодноразово піднімалось питання про наявність помилок у використанні законодавчої техніки, результати дослідження яких мають становити основу для усунення таких помилок та недопущення їх появи у майбутньому, що в свою чергу забезпечить посилення дієвості права, його ефективності, мінімізує ризики його недієвості та неефективності. При дослідженні помилок у правотворчості, (власне правотворчих помилок, техніко-юридичних дефектів і т.п.) особливе значення має приділятись виявленню їх причин та шляхів усунення. При цьому принципово важливим є надання не стільки їх детального аналізу, скільки визначення природи і сутності даних причин, їх впливу на дієвість та ефективність права. Це пояснюється тим, що, розробляючи рекомендації підвищення рівня дієвості та ефективності права, необхідно, перш за все, визначити в кожній конкретній ситуації, чи є законодавчий дисбаланс свідомим (тобто суб’єктивним), або він виник поза волею правотворця (тобто носить об’єктивний характер) [201, с. 43]. Варто підтримати думку вченого, що дослідження помилок у правотворчості, в тому числі і тих, що стосуються юридико-технічних аспектів творення права, в цілому переслідує мету не стільки здійснення дослідження заради дослідження помилок, а стосується більш глобального призначення – визначити причини їх появи та виробити шляхи їх усунення, підвищити якість правотворчої діяльності, не допустити створення недосконалих правотворчих актів, запобігти недосконалому правовому регулюванню. Вказані дослідження мають відбуватись крізь призму виміру дієвості та ефективності права, результати якого дозволять виявити такі помилки, змоделювати шляхи їх усунення та спрогнозувати результати такого усунення, і такі результати стосуватимуться рівня дієвості та/або ефективності права. 
Важливо відзначити і те, що наявність причин виникнення помилок у використанні законодавчої техніки є цілком закономірною, оскільки їх виникнення пов’язане із законодавчою діяльністю як такою, що здійснюється крізь призму людської діяльності, заснованої на системі вимог юридичної технології її здійснення та юридико-технічної формалізації законодавчих актів. Важливо наголосити також і на тому, що досвід усунення та недопущення в подальшому помилок у використанні законодавчої техніки представлено в поглядах різноманітних вчених, у практичній діяльності законотворців та інших державних діячів і представників громадськості, які найбільш доцільно узагальнити за критерієм територіальності або державної приналежності, що відповідатиме особливостям розвитку законодавства та законодавчої діяльності тієї чи іншої держави. Це обумовлено насамперед особливостями законодавчої діяльності та законодавчих баз тієї або іншої держави, які визначають типовість та відмінність помилок у використанні законодавчої техніки відповідної держави. 
Проблематика факторів дієвості та ефективності права, що розкривається крізь призму по помилок у використанні законодавчої техніки, розкрита і в роботах вчених галузевих юридичних наук. Аналіз їхніх праць дає підстави стверджувати, що ними аксіоматично зазначається про прямопропорційну залежність дієвості права та його ефективності від наявності чи відсутності помилок при формулюванні положень відповідного галузевого законодавства. Такі помилки виступають негативними факторами дієвості та ефективності права. Так, у науці кримінального права питання помилок достатньо комплексно розроблені у зв’язку із вивченням суб’єктивної сторони злочину, а також кваліфікації злочинів [306, c. 53-56]. В. В. Колосовський помилку у кримінальному законі визначає як викликану оманою суб’єкта правотворчості, яка полягає у неточному або неповному встановленні та юридичному закріпленні відповідності між ознаками вчиненого діяння та ознаками складу злочину чи іншого кримінально-правового діяння [113, c. 6]. Так само і Т. М. Марітчак помилку пов’язує із негативними наслідками для застосування кримінально-правової норми [158, c. 9]. Таким чином, на основі узагальнення основних точок зору щодо досліджуваної проблематики, можна прийти до висновку про те, що поняття «помилка» серед науковців у сфері кримінального права, як правило, розуміється як помилка, що призводить до знецінення правової норми, відповідно до низького рівня її регламентаційного впливу на суспільні відносини. Безумовно таке розуміння помилки безпосередньо не стосується помилок у використанні законодавчої техніки, водночас дає уявлення про сутність помилки в цілому та її виникнення як особливої розумової діяльності людини. 
У науці цивільного права також традиційно поділяються помилки на фактичні (невірне закріплення правової норми) та юридичні (незнання або невірне тлумачення чинного законодавства, що є наслідком фактичних помилок). Фактичною помилкою, на думку В. Ю. Дмитренка, слід вважати такий стан людської свідомості, за якого особа невірно сприймає певні фактичні обставини, причиною чого стало неправильне сприйняття реальності органами чуття або здійснення неправильного умовиводу [62, c. 331-332], тим самим норма права є дієвою, водночас неефективною, а подекуди і шкідливою. Таким чином розглядаючи особливості помилки у використанні законодавчої техніки слід звернути увагу на особливості сприйняття та подальшого тлумачення суб’єктами права відповідних положень законодавчих актів або самих актів в цілому, що містять помилки у використанні законодавчої техніки або процедури їх розробки, розгляду та прийняття, що відбувалась із порушеннями вимог законодавчої техніки. Як бачимо, наука цивільного права, як і наука кримінального права, розглядають помилку в якості неправильного уявлення особи щодо своїх діянь, невірного усвідомлення фактичних обставин та ознак своїх діянь, що підкріплюються незнанням чи хибним тлумаченням чинного законодавства та юридичною оцінкою своїх діянь. 
Таким чином, підсумовуючи викладене у підрозділі, зазначимо, що, фактори дієвості і фактори ефективності права можна позначати за допомогою термінів умови, передумови, чинники, фактори, розуміючи під ними ті обставини, що впливають на здатність права діяти і здатність права діяти ефективно, відповідно. При цьому, для того, щоб охопити якомога більше факторів, які доцільно врахувати при розробці змін до або впровадження вперше правового забезпечення суспільних відносин, необхідно використовувати максимально усі існуючі у літературі підходи до їх визначення, оскільки зазвичай вчені приділяють увагу окремо взятому аспекту дії права. Крім того, у якості перспектив розвитку наукових досліджень у цій сфері, доцільним вбачаємо проведення комплексних і системних наукових досліджень факторів дієвості права, оскільки наразі достатньо розробленими на науковому рівні є лише питання факторів ефективності права.
Складність та багатоаспектність факторів дієвості права та його ефективності зумовлює доцільність їх класифікації. Враховуючи соціальну зумовленість права, вважаємо, що фактори його дієвості та ефективності можуть бути класифіковані за спільними критеріями, водночас характеристика виокремлених різновидів факторів за змістом буде відмінною, що пов’язано із тими наслідками, які ними породжуються та вимірюються крізь призму дієвості права або його ефективності. З урахуванням неоднозначності доктринального розуміння факторів дієвості та ефективності права, їх змісту, а також особливостей їх впливу на рівень дієвості права та його ефективності, вважаємо за доцільне запропонувати і обґрунтувати підхід до формування критеріїв класифікації факторів дієвості та ефективності права. З огляду на встановлені нами особливості співвідношення дієвості та ефективності права, вважаємо, що найбільш доцільним буде виокремлення системи критеріїв виміру дієвості та ефективності права, складовими яких будуть єдині критерії класифікації факторів дієвості та ефективності права, які матимуть уніфікований характер, є рівнозначними та можуть бути застосовані для визначення різновидів факторів як дієвості права, так і його ефективності. В результаті їх застосування можливо буде одразу визначити а) фактори дієвості права як умови його поширення на суспільні відносини; б)фактори ефективності права як умови результативності такого поширення. З практичної точки зору використання єдиних критеріїв класифікації факторів дієвості та ефективності права дозволить не лише виокремити відповідні різновиди факторів, але і охарактеризувати їх зміст, який матиме особливий характер для дієвості права та для його ефективності. Враховуючи наявність поодиноких поглядів вчених на питання факторів дієвості та ефективності права, вважаємо за доцільне їх класифікувати за двома критеріями – сфера життєдіяльності суспільства, з якої походять зазначені фактори, та характер їх впливу на дієвість та ефективність права [216, с. 33]. Це відповідатиме самій сутності факторів дієвості та ефективності права, які з одного боку, характеризуються закономірностями свого походження, а з іншого боку – особливостями свого впливу на дієвість та ефективність права. Такий підхід дозволить врахувати широкий спектр особливостей факторів дієвості та ефективності права, охарактеризувати їх різновиди права крізь призму їх походження та характеру впливу. 
	Залежно від сфери життєдіяльності суспільства фактори дієвості та ефективності права поділяються на:
соціальні, які являють собою комплекс взаємовідносин між суб’єктами суспільства щодо забезпечення соціальних потреб та інтересів людини і громадських об’єднань. Зазначені фактори впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає їх соціальну корисність, зумовлюючи процес їх поширеності на суспільні відносини в соціальній сфері, викликаючи їх трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, що зумовлена соціальними потребами й інтересами суб’єктів права, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи соціальні наслідки дії права. Соціальні фактори дієвості та ефективності права за своєю сутністю мають спільну природу, походження та стосуються соціальної сфери життєдіяльності соціуму, водночас їх вплив на дієвість та ефективність права є неоднаковим, оскільки дієва норма права може бути неефективна або недостатньо ефективна, і навпаки, норма, яка є недостатньо дієвою, в результаті може мати більш позитивні соціальні наслідки, тим самим бути ефективною. Хоча це більше виключення, ніж правило. Слід відзначити наявність тісного взаємозв’язку між дієвістю права та ефективністю, тобто тими наслідками, що породжує норма права за результатами своєї дії. Змістом соціальних факторів дієвості норми права є соціальні потреби та інтереси відповідних соціальних прошарків населення, а от змістом соціальних факторів ефективності права є результати співвідношення між рівнем забезпеченості соціальних потреб та інтересів відповідних верств населення до зміни їх правового забезпечення, і після такої зміни. В якості прикладу можливо відзначити досить резонансну подію щодо поширення умов оподаткування пенсійних виплат громадян [76], що через низький рівень соціального забезпечення громадян, не відповідало потребам та інтересам зазначеного прошарку населення. Відповідно фактори дієвості таких норм права мали негативний характер, свідчать про низький рівень їх підтримки в суспільстві. Факторами дієвості норм права, якими поширювався режим оподаткування податком на прибуток громадян пенсійних виплат, стали також потреби наповнення дохідної частини Державного бюджету, про що зазначено у Пояснювальній записці до законопроекту, який в подальшому був прийнятий Верховною Радою України [224]. Водночас соціальними факторами ефективності таких норм права стало погіршення функціонування механізму справляння вказаного податку та також виникнення серйозного суспільного резонансу. Окрім того, впровадження режиму оподаткування пенсійних виплат призвело до численних звільнень осіб – отримувачів пенсійних виплат. Все це призвело у 2016 року до часткового скасування вказаного режиму оподаткування пенсійних доходів громадян [77]; 

	політичні, що являють собою комплекс взаємовідносин між суб’єктами суспільства щодо забезпечення політичних потреб та інтересів людини і громадських об’єднань. Зазначені фактори впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає їх суспільно-політичну корисність, зумовлюючи процес їх поширеності на суспільні відносини в політичній сфері, викликаючи їх трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену політичними потребами й інтересами суб’єктів права, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи суспільно-політичні наслідки дії права. Слід відзначити також наявність тісного взаємозв’язку між дієвістю права та ефективністю, тобто тими наслідками, що породжує норма права за результатами своєї дії. Змістом політичних факторів дієвості норми права є суспільно-політичні потреби та інтересами відповідних політично активних прошарків населення, а от змістом політичних факторів ефективності права є результати співвідношення між рівнем забезпеченості суспільно-політичних потреб та інтересів відповідних верств населення до зміни їх правового забезпечення, і після такої зміни. В якості прикладу можливо навести особливості дієвості норм права, закріплених положеннями Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317-VIII [80], фактори якої мають політично вмотивований характер. Дієвість цих норм права пов’язана із державною політикою засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів як злочинних, упровадження заборони на публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів тощо, а от факторами ефективності дії цих норм права стало відсутність конкретного суспільно-політичного результату, через недостатність законодавчо закріпленого механізму реалізації цих положень, тим самим недосягнення відповідного політичного ефекту;
	економічні, що являють собою комплекс взаємовідносин між суб’єктами суспільства щодо забезпечення економічних потреб та інтересів людини і громадських об’єднань. Зазначені фактори впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає їх економічну корисність, зумовлюючи процес їх поширеності на суспільні відносини в економічній сфері, викликаючи їх трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену економічними потребами й інтересами суб’єктів права, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи суспільно-економічні наслідки дії права. Змістом політичних факторів дієвості норми права є економічні потреби та інтереси відповідних прошарків населення, а от змістом політичних факторів ефективності права є результат співвідношення між рівнем забезпеченості економічних потреб та інтересів відповідних верств населення до зміни їх правового забезпечення, і після такої зміни. В якості прикладу можна зазначити норми, що закріплені положеннями Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 року № 800-VI [79]. Відповідно до факторів дієвості таких норм права відноситься існування кризових явищ у будівельній галузі, як галузі господарювання, що мало негативний характер та зумовлювало ризики економічного занепаду як будівельної галузі, так і погіршення економічних показників розвитку держави в цілому. Економічними факторами ефективності права стало створення державою умов, за яких кожний громадянин мав отримати можливість побудувати житло, а забудовник мав бути позбавлений необґрунтованого фінансового навантаження.
Окрім того, враховуючи особливостей територіального поширення відносин відповідної сфери життєдіяльності суспільства фактори дієвості та ефективності права поділяються на:
	внутрішні, котрі являють собою комплекс взаємовідносин між суб’єктами суспільства щодо забезпечення потреб та інтересів внутрішньодержавного (національного) характеру. Зазначені фактори переважно зумовлені особливостями розвитку взаємовідносин всередині суспільства та впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає їх національну корисність, зумовлюючи процес їх поширеності на суспільні відносини внутрішньодержавного (національного) рівня, викликаючи їх трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену національними (внутрішньодержавними) потребами й інтересами суспільства, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права в межах території певної держави або суспільства. Змістом внутрішніх факторів дієвості права є потреби та інтереси конкретного соціуму, що становлять основу відповідної держави, а от змістом внутрішніх факторів ефективності права є результати співвідношення між рівнем забезпеченості зазначених потреб та інтересів як до зміни їх правового забезпечення, і після такої зміни. Вказані фактори дієвості та ефективності права додатково можливо структурувати на підвиди, за територіальною ознакою, що дозволятиме виокремити такі підвиди як: загальнонаціональні фактори, які стосуються механізму реалізації інтересів та потреб всього населення держави або більшої його частини, а також ступеня їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права в межах території певної держави або суспільства; регіональні фактори, які стосуються механізму реалізації інтересів та потреб населення, яке постійно проживає в межах конкретної території держави, а також ступеня їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права в межах території конкретного регіону держави; місцеві фактори, які стосуються механізму реалізації інтересів та потреб населення, що постійно проживає в межах певного міста, селища або села, а також ступеня їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права в межах території відповідного міста, селища або села; локальні фактори, які стосуються механізму реалізації інтересів та потреб корпоративного характеру, а також ступеня їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права в межах колективу працівників, членів громадських об’єднань тощо; 

зовнішні, котрі являють собою комплекс взаємовідносин між суб’єктами суспільства щодо забезпечення потреб та інтересів міжнародного (міждержавного) характеру. Зазначені фактори переважно зумовлені особливостями розвитку взаємовідносин міжнародного (міждержавного) характеру та впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає їх міжнародну (міждержавну) корисність, зумовлюючи процес їх поширеності на суспільні відносини міжнародного (міждержавного) рівня, викликаючи їх трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену міжнародними (міждержавними) потребами й інтересами суспільства, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права в межах території певної держави або суспільства.
Вказаний перелік факторів дієвості та ефективності права має невичерпний характер, що зумовлено широким спектром сфер життєдіяльності суспільства та особливостями їх прояву, кожна з яких визначає фактори, що впливають як на показники дієвості права, так і на показники його ефективності.
	Залежно від особливостей впливу фактори дієвості та ефективності права поділяються на:

	довготривалі, що являють собою комплекс взаємовідносин між суб’єктами суспільства щодо забезпечення потреб та інтересів суб’єктів права, які відзначаються тривалим характером впливу на дієвість та ефективність права. Зазначені фактори переважно зумовлені особливостями розвитку довготривалих взаємовідносин між суб’єктами права та впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає його тривалий характер, зумовлюючи процес його поширеності на суспільні відносини, викликаючи їх постійну трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену усталеними потребами й інтересами суспільства, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права, що орієнтовані на довготривалу перспективу існування та розвитку. Наприклад, тривала реалізація різноманітних концептуальних положень розвитку різноманітних сфер життєдіяльності суспільства, що затверджені на законодавчому рівні (наприклад, Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки від 01.11.1990 р. [119]) відбувається під впливом різноманітних факторів дієвості права, які визначають тривалий характер дії права, зумовлюючи процес його поширеності на суспільні відносини, викликаючи їх постійну трансформацію. Також довготривалі фактори визначають ї результативно-цільову властивість права, зумовлену усталеними потребами й інтересами суспільства, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права; 
	короткотривалі, що являють собою комплекс взаємовідносин між суб’єктами суспільства щодо забезпечення потреб та інтересів суб’єктів права, які відзначаються нетривалим характером впливу на дієвість та ефективність права. Зазначені фактори переважно зумовлені особливостями розвитку короткотривалих взаємовідносин між суб’єктами права та впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає його короткотривалий характер, зумовлюючи процес його поширеності на суспільні відносини, викликаючи їх короткострокову трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену поточними або короткотривалими потребами й інтересами суспільства, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права, що орієнтовані на короткострокову перспективу існування та розвитку. Прикладом таких факторів дієвості та ефективності права можуть бути фактори, які пов’язані із реалізацією короткотермінових завдань права, зокрема реалізація різноманітних програмних засад [78; 81], що відбувається під впливом відповідних факторів короткострокового характеру; 

надзвичайні, що являють собою комплекс взаємовідносин між суб’єктами суспільства щодо забезпечення потреб та інтересів суб’єктів права, які зумовлюються виникненням або існуючим ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, відзначаються одномоментним, недостатньо передбачуваним характером впливу на дієвість та ефективність права. Зазначені фактори переважно зумовлені ситуативними взаємовідносинами між суб’єктами права та впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає його одномоментний, характер впливу, зумовлюючи процес його поширеності на суспільні відносини, викликаючи їх одноразову трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи результативно-цільову властивість права, зумовлену ситуативними потребами й інтересами суспільства, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права, що орієнтовані на конкретну одномоментну перспективу існування та розвитку. Прикладом таких надзвичайних факторів дієвості та ефективності права може бути вплив норм права, закріплених Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 року № 1669-VII [83], що  пов’язаний з виникненням надзвичайних обставин, вплив яких на реалізацію права зумовив надзвичайний характер їх дії та надзвичайну їх ефективність.
За критерієм особливостей впливу факторів дієвості та ефективності права вони можуть бути класифіковані також на наступні різновиди:
	негативні, тобто взаємовідносини між суб’єктами, які шкідливо впливають як на дієвість права, ускладнюючи або унеможливлюючи процес його поширення на суспільні відносини, тим самим гальмуючи або припиняючи їх трансформацію, так і на ефективність права, знижуючи рівень реалізованості соціальних потреб та інтересів. Наприклад, погіршення показників економіки країни, зниження рівня економіки або посилення політичної конфліктності в суспільстві суттєво знижують рівень дієвості права та його ефективності;

позитивні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які сприяють підвищенню рівня дієвості права, посилюючи процес його поширення на суспільні відносини, тим самим активізуючи їх трансформацію, так і на ефективність права, підвищуючи рівень реалізованості соціальних потреб та інтересів. І навпаки, підвищення рівня економіки в країні, подолання політичних конфліктів сприятиме посиленню рівня дієвості права та його ефективності;
публічні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка стосується функціонування державної влади, діяльності апарату держави, питань державної служби, адміністративних відносин та діяльності держави як суб'єкта міжнародного права, зумовлюючи процес його поширеності на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену усталеними потребами й інтересами суспільства у зазначених сферах, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права;
приватні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які впливають як на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка стосується статусу суб’єктів права, сфери договірних відносин, власності, спадкування тощо, зумовлюючи процес його поширеності на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, так і на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену усталеними потребами й інтересами суспільства у зазначених сферах, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права.
Зазначена класифікація факторів дієвості та ефективності права має умовний характер та може бути розширена і деталізована. Водночас, вважаємо, що запропонована нами класифікація має комплексний характер, оскільки в її основу закладено сутність самих факторів, тобто їх походження та особливості впливу. 


3.2 Стан і шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні

В сучасних умовах правового регулювання в Україні все більше актуалізуються питання дієвості та ефективності права, що зумовлено недостатньою сформованістю вітчизняної правової системи, недосконалістю положень чинного законодавства України, хаотичним його розвитком, недоліками функціонування механізмів правотворення, правоінтерпретації та правозастосування. Вказане підтверджується широким колом реформ, які проводились в Україні, починаючи з моменту проголошення незалежності (1991 р.), а також поточним реформуванням правової, судової, адміністративної та інших сфер життєдіяльності суспільства. З огляду на зазначене дослідження порівняльно-правових аспектів співвідношення дієвості та ефективності права буде неповним без вивчення проблематики стану та шляхів посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні.
Актуальність наукового дослідження практичних аспектів виміру дієвості та ефективності права в цілому доводиться і поглядами вчених. Зокрема, Т. Н. Москалькова зазначає про те, що стан ефективності права та причини, що зумовлюють його незадовільність, мають бути закладені в основу вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо протидії їх впливу на законодавчу діяльність та реалізацію його положень, що, відповідно, дозволить посилити ефективність права, знизити ризики допущення помилок у законотворчості та правозастосуванні. У подальшому вчена обґрунтовує відповідні рекомендації, до яких відносить: забезпечення неухильного дотримання правил і вимог законотворчої діяльності; неухильне дотримання конституції, регламентів діяльності парламенту, процесу реалізації законодавчих ініціатив; встановлення та посилення зв’язків парламенту із органами виконавчої влади та об’єднаннями громадян в частині реалізації законодавчих ініціатив; обов’язкове проведення експертних досліджень текстів проектів законів; вдосконалення процесуальних засад правозастосування, посилення рівня підготовки актів правозастосування [170, с. 20-21]. Так само й іншими вченими звертається увага на достатньо високий рівень актуальності дослідження питань посилення дієвості та ефективності права. При чому такий аналіз має носити практичний характер. Важливо здійснити доктринальне вивчення питань, чи відповідають положення законопроектів і чинних законодавчих актів приписам Конституції та нормам міжнародного права. Для того, щоб запобігти фрагментації законодавства та розбалансованості його системи, слід ретельно проаналізувати, чи вписується підготовлений текст у наявне правове регулювання певної сфери суспільних відносин. Варто ще раз розглянути юридико-технічні характеристики нового документа: його структуру, логіку викладення нормативного матеріалу, відповідність найменування законопроекту його змісту, повноту та достатність вступних, основних і завершальних положень, сумісність запропонованих рішень з правовими механізмами, процедурами і технічними стандартами, що діють у країні, відсутність пропусків, надмірностей та внутрішніх суперечностей, узгодженість положень тощо. Всі ці заходи є основою подальшої дієвості закріплених положень, мінімізують їх неефективність та декларативність [33, с. 122].
Як відзначає О. М. Вольвак, науковий інтерес до проблем ефективності правового регулювання, так само як і його дієвості в сучасних умовах суттєво зростає [40, с. 22-25], особливо з огляду на численні концепції, стратегії, курси розвитку й реформування публічної політики, публічного управління, правового забезпечення та інших аспектів функціонування держави і життєдіяльності суспільства. Але, зважаючи на відсутність комплексних розробок питань дієвості правового регулювання, недостатній рівень вивчення ефективності правового регулювання, наявність плюралізму наукових підходів практично з будь-яких питань у цій сфері, відсутність наукових праць, у яких містились би відповіді на усі питання, які ми розглядаємо в межах нашого дослідження, а також постійний розвиток суспільних відносин – вироблення концептуальних засад, які становитимуть базис для подальших наукових досліджень та які закладатимуть теоретичний фундамент у розуміння сутності дієвості та ефективності права, має значну актуальність. Це стосується і засад визначення шляхів підвищення дієвості та ефективності права, опираючись на існуючий стан дієвості та ефективності права в Україні. 
Враховуючи існуючу недостатність дієвості та ефективності права в Україні, що притаманна вітчизняній правовій системі, а також неоднозначність доктринального розуміння існуючого стану та шляхів їх посилення, вважаємо за доцільне в цьому підрозділі дисертації: 
	здійснити аналіз та узагальнити доктринальні уявлення вчених про стан дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні;

охарактеризувати сучасний стан дієвості та ефективності права в Україні, визначити його переваги і недоліки;
виокремити та обґрунтувати шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні. 
Таким чином важливою складовою емпіричної основи дослідження проблематики цього підрозділу дисертації стануть особливості вітчизняного права крізь призму показників його дієвості та ефективності. З огляду на це вважаємо за доцільне розпочати дослідження з аналізу та узагальнення доктринальних уявлень вчених про стан дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, що може в подальшому слугувати передумовою для обґрунтування шляхів їх посилення. 
Насамперед слід відзначити, що сучасні умови правового регулювання в Україні, з одного боку, є факторами дієвості та ефективності права, а з іншого боку – виступають виразом (критерієм) фактичного стану дієвості та ефективності права. Зазвичай вченими стан правового регулювання розкривається лише за особливостями його прояву в окремих сферах суспільних відносин, не характеризуючи його крізь призму дієвості та ефективності права. Загальний же стан правового регулювання охарактеризувати доволі складно, оскільки життєдіяльність суспільства відзначається наявністю чималого розмаїття таких сфер, кожна з яких регламентується за допомогою власного комплексу правових регуляторів. До того ж певні аспекти такого стану висвітлюються в різноманітних звітах, у тому числі розроблених міжнародними інституціями або органами національної влади, в залежності від причин вивчення та відображення стану правового регулювання (наприклад, відповідність вимогам, висунутим до України, її законодавства, політики тощо, або правовий моніторинг, чи розроблення пояснювальної записки до проекту нормативного акту та ін.). У зв’язку з цим точне й повне визначення стану дієвості та ефективності права загалом (у загальному вигляді) сильно ускладнене, адже для цього необхідно буде враховувати стан правового регулювання в кожній сфері, з кожного питання за низкою показників. Не сприяє цьому й постійна активізація розвитку суспільних відносин, прийняття великої кількості підзаконних нормативних актів. Тим не менш, зважаючи на поставлені перед нами завдання, спробуємо здійснити аналіз та узагальнити доктринальні уявлення вчених про стан дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні. Так, на переконання В. В. Середи, Конституція України насамперед містить досягнення вітчизняної та зарубіжної наукової юридичної думки. Тому закріплює основний напрям розвитку нашої держави, регламентуючи у ст. 1 положення про те, що Україна – це правова держава. Відповідно, головними принципами життєдіяльності країни мають бути: первинність і верховенство права; пріоритет забезпечення, охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина; рівність і партнерство суспільства й держави; верховенство норм міжнародного права й узгодженість з ними національного законодавства; розподіл функціональних зобов’язань між гілками влади. Оцінюючи відповідність чинного національного законодавства цим принципам правової демократичної держави, можна стверджувати, що Україна закріпила всі основні демократичні цінності й сформувала передумови для розвитку правової держави [251, с. 5]. Разом з тим, практика свідчить про наявність значної правової прогалини між українськими реаліями та проголошеною у Конституції метою, хоча вжито низку заходів для утвердження України як правової держави: відбулися й відбуваються зрушення в оцінці прав і свобод людини, в їх правовому регулюванні, окреслено способи їх реалізації, визнано юрисдикцію європейських інститутів захисту прав і свобод людини, сформовано відповідні правові механізми [251, с. 5-6]. Таким чином сучасний стан дієвості та ефективності права, відповідно до вказаної думку науковця, слід визначити як такий, що відзначається певними недоліками зокрема такими, що пов’язані з декларативністю, низьким рівнем реалізації тощо. Зокрема, характеризуючи такі прогалини й розходження між задекларованим й реальним станом правового забезпечення у державі, Н. М. Пархоменко відзначає з цього приводу, що сучасний стан розвитку законодавства України характеризується колізійністю норм, наданням переваги підзаконній, відомчій та локальній нормотворчості, відсутністю заходів юридичної відповідальності щодо порушення норм права органами державної влади, що сприяє розвитку корупційності. Закони часто є результатом панування принципу політичної доцільності, а не об’єктивною потребою регулювання суспільних відносин, компромісом між різними політичними силами і тому втрачають свою ефективність вже на момент прийняття [195, с. 354]. 
У свою чергу, А. С. Стащенко звертає увагу на те, що у сучасних умовах найслабшою ланкою в системі факторів ефективності чинного українського законодавства є: 1) низька соціально-правова якість законів; 2) неадекватність законів соціально-політичним реаліям; 3) нездатність законодавства забезпечити узгодження соціальних інтересів [266, с. 96]. Для вирішення наведених проблем вчені пропонують наступні шляхи покращення стану правового регулювання. Зокрема вченими наголошується на тому, що одним із заходів підвищення ефективності законодавства є планування законотворчих (законопроектних) робіт [266, с. 97; 195, с. 355], яке повинно охоплювати поточну законотворчу діяльність парламенту та перспективний план законопроектних робіт. При цьому окремим кроком має бути розробка плану дій, пов’язаних з реалізацією законотворчих планів та його узгодження з планами соціально-економічного розвитку. Важливим також є гармонічне поєднання планів нормотворчості окремих органів державної влади: Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України. Актуальною залишається також розробка та затвердження Концепції розвитку системи законодавства України на найближчі роки та віддалену перспективу, мета якої полягає у: визначенні основних чинників, що зумовлюють розвиток системи законодавства України на сучасному етапі; формулюванні пріоритетних напрямів розвитку законодавства України; сприянні створенню цілісної системи законодавства, зумовленої об’єктивними потребами соціально-економічного розвитку України; усуненні колізій, що існують у системі нормативно-правових актів України на даному етапі її розвитку; підвищенні якісного рівня змісту нормативно-правових актів України на всіх етапах його створення: від законодавчої ініціативи до реалізації; з’ясуванні основних проблем та шляхів імплементації норм міжнародного права в законодавство України та його гармонізації із законодавством Європейського Союзу [195, с. 355].
Переважно вченими проводиться аналіз дієвості та ефективності права на прикладі вивчення дієвості та ефективності вітчизняного законодавства. Так, характеризуючи стан дієвості та ефективності законодавства в Україні, вченими переважно зазначається на його недоліках, які спричиняють їх незадовільний стан. Зокрема зазначається про те, що недостатній рівень дієвості права, а з нею і недосягнення бажаного правового ефекту зумовлено тим, що: по-перше, значна кількість правових актів регулюють подібні суспільні відносини; по-друге, наявною є колізійність, складність і декларативність текстів правових актів, що робить їх незрозумілими для суб’єктів право реалізації. Як наслідок все це призводить до посилення правового нігілізму в суспільстві, зниження рівня правової культури та правової свідомості населення, недотримання режиму законності, збільшення кількості правопорушень. Кількість справ, які щорічно розглядаються судами України, кризові явища в соціально-економічній та політичній сферах, високий рівень злочинності та ін., свідчить про незадовільний стан дієвості законодавства, його недостатню ефективність, що виявляється у проблемах його реалізації та об’єктивній потребі удосконалення, в тому числі з урахуванням європейських стандартів у цій сфері [195, с. 354]. Недоліки ефективності законодавства України також походять від того, що в процесі правотворчої діяльності уповноважені суб’єкти правотворчості припускаються системних помилок, не повною мірою враховуючи структурні зв’язки в системі законодавства, що призводить до колізій та дублювання нормативного масиву, диспропорцій у розвитку окремих галузей законодавства [195, с. 353]. 
Водночас, підкреслимо, що у своїй більшості стан дієвості та ефективності права в цілому, а також і в частині особливостей функціонування вітчизняної системи правового регулювання, розкривається в юридичній літературі однотипно. Переважно він пов’язаний з встановленими та охарактеризованими недоліками правового регулювання, що зумовлюють погіршення показників дієвості та ефективності права. Зокрема, вченими відзначається такі з них як: прогалини, які виражаються у відсутності правової норми нормативно-правового акта [9, с. 428-429], неузгодженості та суперечності правових приписів, наявність великої кількості нормативних актів з одних і тих саме питань [288, с. 172], нерозмежованість повноважень між органами публічної влади, внаслідок чого кожен з них приймає власний правотворчий акт для врегулювання ідентичних правовідносин [275, с. 35-36], застарілість правових положень, відсутність законодавчо закріпленої системи форм (джерел) права, в тому сліді і нормативно-правових актів України [192, с. 69-70], неефективність механізму контролю за дотриманням правових норм та механізму притягнення до відповідальності [125, с. 32] тощо. Усі ці та інші проблеми можуть відігравати одночасно роль напрямів посилення ефективності й дієвості права, оскільки їх вирішення сприятиме підвищенню їх рівнів.
На нашу думку, така надмірна критичність поглядів вчених на проблему стану дієвості та ефективності права недостатньо об’єктивно його характеризує. Слід відзначити, що стан дієвості та ефективності права є такими, що може та має бути охарактеризований з точки зору не лише недоліків та недостатностей, але і з точки зору переваг та тенденцій розвитку. Це дозволить всебічно розкрити стан дієвості та ефективності права, а також встановити його особливості. На нашу думку, стан дієвості та стан ефективності права є органічно пов’язаними між собою, і встановлювати стан дієвості права окремо від стану ефективності права, і навпаки, є невиправданим з точки зору методології юридичних досліджень, оскільки зазначені властивості права є невід’ємними і їх характеристика є взаємопов’язаною. Таким чином характеристика стану дієвості права або стану ефективності права окремо буде неповною, оскільки не дозволятиме в цілому охарактеризувати стан поширення і поширеності права на суспільні відносини, створюватиме хибне уявлення про роль права в сучасних умовах правового регулювання в Україні. На нашу думку, сучасний стан дієвості та ефективності права в Україні варто розкрити з точки зору недоліків складових сучасного правоутворення Правоутворення ми розглядаємо в широкому значенні як особливий феномен, що включає в себе такі елементи як правотворчість (з складовою зародження об’єктивної необхідності права), його подальшу інтерпретацію та соціалізацію права, засобом якої є його реалізація. . В цьому плані варто погодитись з думкою Т. О. Дідича, який обґрунтовує ідею про те, що в основу періодизації правоутворення доцільно вкласти критерій статусу суспільних відносин, які виникають і розвиваються в межах правоутворення, що дозволяє періодизувати правоутворення на два етапи: 1) неофіційний етап, змістом якого є суспільні відносини, які визначають формування потреб у їх правовому впорядкуванні, розвиваються спонтанно в різноманітних сферах життєдіяльності суспільства та виявляються у факторах правоутворення, що поділяється на стадії: зародження та становлення факторів правоутворення; виявлення об’єктивної необхідності зміни правового забезпечення суспільних відносин; вироблення та обґрунтування моделі правового впорядкування суспільних відносин; 2) офіційний етап, змістом якого є правовідносини, що виникають у сфері правотворчості та правореалізації, відповідно до існуючих норм права, відображають чітку послідовну діяльність уповноважених на творення чи реалізацію норм права суб’єктів, що здійснюється усвідомлено, в межах певних строків та націлена на досягнення юридично значимого результату, що поділяється на нормопроектну; правоформалізуючу (правозакріплюючу); промульгаційну, правоінтерпретаційну та правореалізаційну стадії [60, с. 270]. Фактично в межах цих складових відбувається набуття та вираз дієвості права, закладається потенціал його ефективності та в результаті досягається конкретний рівень ефективності права. 
Дієвість та ефективність права – це не лише властивості права, але і особливий стан існування права, змістом якого є його поширеність на суспільні відносини. Право як універсальний засіб впорядкування суспільних відносин є дієвим та ефективним в тому випадку, коли мінімізовані недоліки всіх складових його утворення як особливого механізму зародження, формалізації, інтерпретації та подальшої соціалізації права. Фактично в межах цих складових відбувається прояв дієвості права та його ефективності. Наявність недоліків складових сучасного правоутворення є причинами недоліків як дієвості права, так і його ефективності. 
В юридичній літературі більшість вчених схиляються до думки про те, що правоутворення має розумітись в широкому значенні, яке включає в себе такі складові як правотворення, правоінтерпретацію та реалізаціюправа. Таким чином в стан дієвості права та його ефективності має бути розкритий з точки зору переваг та недоліків правотворення, правоінтерпретації та правореалізації в сучасних умовах правового регулювання суспільних відносин. 
	Стан правотворчості в Україні, що становить складову характеристики стану дієвості та ефективності права, відображає особливості формалізації права, підготовку, розгляд та ухвалення правотворчих актів, їх подальшу промульгацію. Стан правотворчості в Україні в сучасних умовах правового регулювання, на нашу думку, доцільно визначити з точки зору існуючих переваг та недоліків. До переваг сучасної вітчизняної правотворчості слід віднести: поступове подолання радянської моделі правотворчості, визначальну роль в якій відігравали положення офіційної ідеології, якій була притаманна монополізація права на творення права виключно суб’єктами державної влади, надмірна декларативність правотворчості, неузгодженість правотворчості загальносоюзного та республіканського рівнів. Сьогодні в Україні фактично сформовано власний механізм правотворчості, посилено та розширено засоби виявлення об’єктивної необхідності зміни правового регулювання, суттєво розширено можливості участі інституцій громадянського суспільства в правотворчості, демонополізовано право на правотворчість, доповнивши коло суб’єктів правотворчості – суб’єктами громадянського суспільства (народом держави, суб’єктами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями тощо), запроваджено багатопартійну політичну систему, елементи якої наділені можливістю як здійснювати вплив, так і впливати на правотворчість як загальнодержавного, так і місцевого та муніципального рівнів; посилено рівень правового забезпечення правотворчості в частині конкретизації повноважень суб’єктів правотворчості, процесу її здійснення, місця актів правотворчості, суттєво підвищено рівень юридико-технічної підготовки актів правотворчості тощо. Водночас, недоліками сучасного стану правотворчості в Україні слід відзначити тривалий процес реформування правового забезпечення більшості сфер життєдіяльності суспільства, подекуди його непослідовність та неефективність, посилення кризових явищ в політичній, економічній, соціальній та інших сферах, недостатній рівень правової свідомості та правової культури громадян, неповне врахування об’єктивної необхідності творення права, посилення лобіювання правотворчих інтересів, можливість втручання в правотворчу діяльність, варто відзначити наявну непослідовність правотворчості, в результаті чого розвиток права відбувається хаотично, порушуються вимоги юридичної техніки, правила процесуального порядку створення актів правотворчості, наявними є помилки у визначенні їх форми та структури тощо.

Стан правоінтерпретації в Україні, що становить складову характеристики стану дієвості та ефективності права, відображає особливості сприйняття і роз’яснення сутності та змісту права. Стан правоінтерпретації права в Україні в сучасних умовах правового регулювання, на нашу думку, доцільно так само визначити з точки зору існуючих переваг та недоліків. До переваг сучасної вітчизняної правоінтерпретації слід віднести також поступове подолання радянської моделі тлумачення права, в основі якої знаходились положення офіційної ідеології, а результати такого тлумачення відображали основи радянської правової системи та радянського суспільного устрою в цілому. Окрім того, варто відзначити і певне подолання невиправданої централізації прав офіційного тлумачення, що здійснювалось виключно Верховним Судом СРСР. Сьогодні тлумачення права в Україні представлене в межах різних видів та здійснюється за допомогою широкого кола способів, які забезпечують широкий комплексний підхід до тлумачення правових норм. Водночас недоліками сучасного стану правоінтерпретації в Україні є остаточна невизначеність кола суб’єктів, що наділені правом здійснювати офіційне тлумачення норм Конституції України та норм, закріплених в положеннях законодавчих актів, неусталеність механізму застосування різноманітних способів тлумачення та методики такого застосування, невизначеними є межі тлумачення, що зумовлено недоліками правового закріплення статусу суб’єктів правоінтерпретації в Україні, неузгодженою є практика тлумачення норм права, що здійснюється різними суб’єктами тлумачення, що, в свою чергу, підвищує ризик протирічностей при здійсненні тлумачення одних і тих самих норм права, невизначеним є статус актів правоінтерпретації, неузгодженою є їх система, законодавчо нерегламентованим залишається співвідношення актів офіційного тлумачення в Україні тощо. 
	Стан реалізації права в Україні, що становить складову характеристики стану дієвості та ефективності права, відображає особливості процесу та результату втілення правових норм і принципів права у правомірній поведінці суб’єктів права, що націлений на настання певних юридичних наслідків, здійснюється у різних формах, зумовлених специфікою правових норм, за допомогою встановлених засобів правового впливу на поведінку суб’єктів. Стан реалізації права в Україні в сучасних умовах правового регулювання, на нашу думку, доцільно так само визначити з точки зору існуючих переваг та недоліків. До переваг сучасної вітчизняної правореалізації слід віднести знову ж таки подолання заідеологізованості функціонування механізму правореалізації, формування нової системи суб’єктів правозастосування, посилення правового забезпечення їх діяльності, розширення та посилення механізмів охорони та захисту прав, свобод та законних інтересів суб’єктів права. Водночас, на сьогодні все ще існує широкий спектр недоліків реалізації права в Україні. Зокрема, недостатнім є рівень правового забезпечення прав і свобод суб’єктів права, а також обов’язків, що на них покладаються, низький рівень правової культури та правової свідомості громадян суттєво погіршують реалізацію права, недоліки функціонування механізмів охорони та захисту прав і свобод людини, невиправдано надмірна бюрократизованість діяльності суб’єктів державної влади, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, низький рівень взаємодії суб’єктів владних повноважень і громадян при формуванні та здійсненні державної політики в різноманітних сферах суспільних відносин, існуючі недоліки правозастосовної діяльності в частині недотримання повноважень суб’єктами правозастосування, порушення процесу застосування права, недоліки оформлення актів правозастосування тощо [220, с. 44-45]. 
На нашу думку, в юридичній літературі питання стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні не мають одностайного підходу до розуміння як його змісту, так і проблем дієвості та ефективності права, шляхів її посилення. Вважаємо, що такий стан наукової розробленості вказаних питань значно послаблює методологічну основу виокремлення та обґрунтування шляхів посилення дієвості та ефективності права в Україні. Оскільки дієвість та ефективність права є феноменами складними та багатоаспектними, відповідно і розуміння питань їх стану має розкривати багатоаспектість вказаних явищ, відображати ті засоби і способи, що їх забезпечують та посилюють, їх прояв в практиці зародження, виокремлення, становлення, розвитку та поширення права. 
Виокремленні нами складові сучасного стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні не лише відображатимуть переваги та недоліки стану забезпеченості дієвості та ефективності права, але і становитимуть методологічну основу для подальшої характеристики шляхів їх посилення, узагальнення вказаних шляхів у вигляді системи напрямів.
Шляхи посилення дієвості та ефективності права в юридичній літературі переважно розкриваються крізь призму окремих положень щодо удосконалення законодавства, підвищення рівня дієвості та ефективності норм права, що закріплені положеннями вітчизняного законодавства, реформування правової системи, удосконалення юридичної практичної діяльності тощо. На стан ефективності системи законодавства України, як зауважує Н. М. Пархоменко, впливає не лише зміна змісту, а й зміна сутності окремих джерел права. Вчена веде мову про нелегітимність або часткову легітимність окремих інститутів державної влади, правові акти яких також можна визнати нелегітимними. Легітимність правових актів досягається завдяки демократичному принципу «переваги більшості» (ухвалення рішень більшістю голосів), але, як відмічає науковець, багато законів Верховна Рада України приймає з перевагою у декілька голосів [195, с. 354]. Таким чином, на сьогодні існує нагальна потреба поліпшення якісного стану законодавства, що, в свою чергу, потребує комплексного, довгострокового підходу до його формування та розвитку, постійного моніторингу законодавчого забезпечення, підвищення ефективності функціонування уповноважених органів державної влади, зміцнення авторитету принципів права та правової доктрини як джерел права у законотворчому процесі [195, с. 355]. В свою чергу і А. С. Стащенко наголошує на доцільності нормативно-правового закріплення ефективних способів законотворчості, у контексті чого найперше необхідно прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти» (хоча, на нашу думку, вказана ідея щодо прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти» є певною мірою застарілою. Сьогодні об’єктивно витребуваним є комплексне правове забезпечення форм права в Україні, законодавче визначення співвідношення між ними, правове закріплення єдиної, внутрішньо узгодженої системи форм (джерел) права. – Прим. авт.), скорочення невиправданої кількості підзаконних актів, підвищення ефективності попереднього і подальшого контролю за дотриманням положень нормативних актів, підвищення внутрішньої узгодженості законодавства, запровадження здобутків науки і досвіду до законотворчості [266, с. 99]. Вважаємо, що такий підхід вченого є важливим та обґрунтованим, водночас недостатньо враховує і інші чинники дієвості та ефективності права. Питання підвищення рівня дієвості та ефективності права не може бути обмежене виключно удосконаленням системи нормативно-правових актів. Таке удосконалення має важливе значення, водночас не може вважатись єдино можливим шляхом підвищення рівня дієвості та ефективності права. Варто вказані погляди розширити та враховувати і інші фактори, котрі впливають на рівень дієвості та ефективності права, зокрема рівень правової свідомості та правової культури громадян, стан досконалості законодавства, рівень об’єктивної витребуваності правових положень тощо. В свою чергу О. В. Малько на прикладі недоліків правового регулювання іноземної держави виокремлює комплекс шляхів підвищення ефективності правового регулювання у сучасних умовах, що є актуальними і для проблематики посилення дієвості та ефективності права в Україні. Зокрема, вчений виділяє кілька основних напрямків, а саме: 
	удосконалення правотворчості, у процесі чого в нормах права найбільш повно виражатимуться суспільні інтереси і ті закономірності, в рамках яких вони будуть діяти. Крім того, в межах цього напрямку дослідник формулює тезу про необхідність створення за допомогою відповідних юридичних та інформаційно-психологічних засобів таких правових положень, щоб дотримання закону було вигіднішим за його порушення. Також вчений підкреслює важливість посилення юридичної гарантованості правових засобів, що діють у механізмі правового регулювання, тобто підвищення рівня ймовірності у досягненні цінності і зниженні рівня ймовірності перешкоджання цьому процесу;

удосконалення правозастосування, яке «доповнює» дієвість нормативно-правового регулювання, а отже і в цілому механізму правового регулювання;
підвищення рівня правової культури суб’єктів права [230, с. 372].
Варто підтримати думку вченого, який фактично запропонував конкретну модель посилення ефективності правового регулювання, яка є актуальною і для підвищення рівня дієвості та ефективності права в цілому. Вчений фактично веде мову про посилення правотворчості та правозастосування, як основи формування та реалізації права, що може бути здійснено ефективно виключно за наявності високого рівня правової культури суб’єктів права. Трансформуючи такі погляди на площину проблематики дієвості та ефективності права, фактично можливо запозичити таку модель, оскільки основою ефективності права в цілому буде досконалий та взаємоузгоджений механізм правотворення і правозастосування, а основою дієвості права в цілому – високий рівень правової культури як важливий чинник поширеності права на суспільні відносини. 
Крім того, розглядаючи питання забезпечення ефективності правового регулювання, О. М. Вольвак пропонує розробити концепцію забезпечення такої ефективності права, яка, як можемо розуміти, сприятиме виробленню певних універсальних критеріїв для її забезпечення, удосконалення й підвищення рівня. Вказану концепцію правознавець пропонує побудувати у тому числі на таких засадах як: 1) формування критеріїв ефективності правового регулювання; 2) проведення всебічного обґрунтування необхідності регулювання певних відносин за допомогою права, здійснення перевірки щодо дотримання принципу необхідного втручання з легітимною метою; 3) встановлення алгоритму дій стосовно запровадження правового регулювання з урахуванням доктрини, традицій, правової культури, юридичної техніки; 4) визначення цілей правового регулювання, його суб’єктів, об’єктів; 5) надання оцінки результату регулятивного впливу після впровадження законотворчих ініціатив та зіставлення його з основними показниками якості життя суспільства; 6) створення можливостей щодо коригування норм права для удосконалення їх регулятивного впливу; 7) запровадження системи вимірювання та прогнозування ефективності правового регулювання на всіх етапах законотворчої роботи [40, с. 24]. На нашу думку, розроблення такої концепції та її впровадження у життя можливе й доцільне в межах відповідного правового забезпечення форм (джерел) права, в тому числі і шляхом розробки та прийняття Законів України «Про нормативно-правові акти», «Про закони і законодавчу діяльність», а також можливо комплексного законодавчого акту, що визначав би статус всіх джерел (форм) права, які функціонують в правовій системі України. Разом з тим, ця концепція стосується стадії законотворчості, тоді як ефективність та дієвість права мають забезпечуватись після прийняття відповідних форм права. 
На нашу думку, визначення шляхів посилення дієвості та ефективності права є логічним продовженням аналізу доктринальних уявлень на вказану проблему та виокремленим нами особливостям сучасного стану дієвості та ефективності права в умовах правового регулювання суспільних відносин. Так само не можемо повністю погодитись з пануючим підходом в юридичній літературі, який розкриває шляхи посилення дієвості або ефективності права поза їх взаємозв’язком, обґрунтовуючи окремі, подекуди, поодинокі пропозиції. Шляхи посилення дієвості та ефективності права так само як і їх стан не доцільно виокремлювати та обґрунтовувати окремо один від одного, оскільки в такому випадку будуть відокремлені та неузгоджені між собою пропозиції щодо посилення функціонування засобів та механізмів поширення права на суспільні відносини, а також засобів і механізмів досягнення правового ефекту. 
Окрім того, вважаємо за доцільне відійти від загальних пропозицій щодо посилення дієвості й ефективності права в цілому та акцентувати увагу на тих шляхах такого посилення, що є витребувані з точки зору особливостей сучасного правового регулювання в Україні. 
Вважаємо, що доктринально визначений  спектр шляхів посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні доцільно узагальнити в межах наступних напрямів. 
	Доктринально-стратегічний, змістом якого є комплекс сталих, науково обґрунтованих, зумовлених потребами та інтересами суб’єктів права шляхів посилення процесу поширення права на суспільні відносини та підвищення його результативності, які визначають довгострокові цілі забезпечення суспільної корисності права. Складовими доктринально-стратегічного напряму посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, на нашу думку, є наступні: 

	потребують ґрунтовного переосмислення сучасні підходи до праворозуміння як основи пізнання дієвості та ефективності права крізь призму формування інтегративного пізнавального підходу до розуміння права. В результаті формування такого інтеграційного пізнавального підходу можливо буде визначити методологічну основу для розуміння дієвості та ефективності права як складних та багатоаспектних властивостей права, засобів його виміру, прояву, визначення якісного рівня права тощо, що можуть бути співвіднесені між собою та охарактеризовані крізь призму їх органічно взаємопов’язаних, взаємозалежних та невід’ємних від права категорій. Окрім того, важливим є посилення фундаментальних наукових досліджень дієвості та ефективності права як окремих самостійних феноменів, що мають багатоаспектний характер, відображаючи характер прояву права, можливість відповідного його виміру, а також  визначення шляхів удосконалення функціонування права. Дієвість та ефективність права можуть становити як окремі об’єкти правового осмислення, так і вивчені крізь призму їх поєднання як взаємопов’язаних та взаємодоповнюючи феноменів, що функціонують в органічній єдності та націлені на забезпечення посилення правового впливу. Також потребують посилення наукового дослідження практичні аспекти співвідношення дієвості та ефективності права крізь призму співвідношення між категоріями умови та наслідку, що має стати основою для вироблення шляхів посилення дієвості та ефективності права в частині посилення умов їх забезпечення та отриманих результатів функціонування права. Важливо активізувати наукові дослідження проблем дієвості і ефективності міжнародного та національного права шляхом встановлення й характеристики взаємозв’язку між процесом і результатом реалізації потреб та інтересів міжнародного та національного характеру. Вказані шляхи доктринально-стратегічного напряму посилення дієвості та ефективності права мають світоглядно-пізнавальний зміст, що виявляється в активізації наукового вивчення проблематики дієвості та ефективності права з метою посилення обґрунтованості та досяжності довгострокових цілей забезпечення суспільної корисності права;
	наступною складовою доктринально-стратегічного напряму посилення дієвості та ефективності права є нормативно-регулятивана складова. Насамперед, варто відзначити важливість удосконалення правового регулювання в Україні, що включає в себе посилення обґрунтованості права, підвищення рівня його об’єктивної витребуваності, посилення правового забезпечення загально соціальних потреб та інтересів, удосконалення юридико-технічної формалізації права, обов’язкове правове закріплення механізмів реалізації норм права тощо. Важливо також удосконалити правове забезпечення форм (джерел) права з метою визначення співвідношення між ними та особливостями їх регламентаційного впливу на суспільні відносини. Окрім того, доцільно законодавчо визначити місце актів судової і адміністративної правотворчості, статус правового звичаю в системі засобів правового забезпечення, удосконалити правове забезпечення місця нормативного договору та правової доктрини в системі форм (джерел) права; 

ще одною складовою доктринально-стратегічного напряму є прикладна складова посилення дієвості та ефективності права в Україні. Слід відзначити необхідність доктринального вироблення системи критеріїв виміру дієвості та ефективності права, а також визначення механізмів їх застосування з метою виявлення недоліків функціонування права на предмет їх усунення та посилення дієвості й ефективності права. Важливо також посилити правотворчу складову забезпечення дієвості та ефективності права, що передбачає доктринальне переосмислення феномену правотворчості, її вивчення з точки зору його широкого розуміння як формалізації правових засобів досягнення правового результату та процесу такого досягнення, в основі якого фактично знаходиться ідея дієвості майбутнього формалізованого права та його ефективності як такого, що націлений на досягнення відповідного правового ефекту заради якого правотворчість здійснюється. В цій частині, на нашу думку, важливо розробити та впровадити в практику правотворчості в Україні єдину внутрішньо узгоджену правотворчу політику, яка акумулюватиме в собі ті положення, які визначатимуть націленість майбутнього правового забезпечення суспільних відносин, той правовий ефект, яким має бути досягнений за результатом творення права та подальшої його інтерпретації та реалізації. Важливо відійти від суто формального, допоміжного сприйняття положень правотворчої політики та посилити її роль в частині визначення напрямів розвитку правового забезпечення, особливо в частині посилення дієвості майбутніх правових норм, їх націленості на ефективність в частині досягнення правового ефекту. В основу правотворчої політики України доцільно впроваджувати системоутворюючі основи, що спроможні органічно поєднати в собі засоби забезпечення дієвості та ефективності майбутніх правових положень, не допустити їх повної або часткової формальності, недієвості та неефективності. Вважаємо за доцільне підготувати та ухвалити на загальнодержавному рівні єдину концепцію правотворчої політики, зміст якої має засновуватись на визнанні, врахуванні та аксіоматичній реалізації дієвості та ефективності права, як його самостійного принципу. В частині посилення правоінтерпретації в Україні слід відзначити важливість докорінного переосмислення феномену тлумачення права та поступового переходу від його вузькоінструментального розуміння як засобу усвідомлення та роз’яснення змісту правової норми, до його доктринально-цільового розуміння як засобу визначення цілі норми права, правового ефекту, що має бути досягнений за результатами реалізації відповідної правової норми та шляхів, які забезпечують його досягнення. Така трансформація розуміння правоінтерпретації дозволить в подальшому посилити практику її здійснення в частині відмови від суто формального здійснення роз’яснення правових норм, до його застосування як засобу визначення та роз’яснення цілі норми права, шляхів її досягнення, тобто визначення дієвості відповідної правової норми та роз’яснення шляхів її забезпечення і досягнення ефективності права. В частині посилення правореалізації в Україні вбачається важливим поступово трансформувати сприйняття самого феномену реалізації права з суто приладного його розуміння як засобу поширення права на суспільні відносини, на доктринально-цільове сприйняття як складової всього процесу правоутворення, змістом якого є забезпечення дієвості права та націленість на досягнення необхідного правового ефекту, що з одного боку, відображає загальне регулятивно-охоронне призначення права, а з іншого боку – визначено правотворцем при прийнятті відповідного акту правотворчості. 
	Оперативно-тактичний напрям, змістом якого є комплекс поточних, зумовлених існуючими потребами та інтересами суб’єктів права шляхів посилення процесу поширення права на суспільні відносини та підвищення його результативності, які визначають поточні короткострокові цілі забезпечення суспільної корисності права. Фактично відмінністю між доктринально-стратегічним та оперативно-тактичним напрямами посилення дієвості та ефективності права є те, що доктринально-стратегічний напрям поєднує в собі комплекс відповідних шляхів, що націлені на довготривалу дію в частині посилення дієвості та ефективності права. На відміну від оперативно-тактичного напряму, що має більш конкретний характер, орієнтований на більш короткі тимчасові кроки посилення дієвості та ефективності права, доктринально-стратегічний напрям є більш усталеним, його шляхи є більш стабільними та незмінними, відзначаються наявністю відповідного механізму їх реалізації, хоча фактично виокремлені нами вище напрями є взаємопов’язаними та разом становлять систему засобів досягнення єдиної мети – посилити дієвість та ефективність права в сучасних умовах правового регулювання в Україні. Вказані напрями та їх складові – відповідні шляхи посилення дієвості та ефективності права мають бути завжди узгоджені між собою, забезпечувати синхронний вплив та бути націленими на посилення дієвості та ефективності права [223, с. 10-12].

Складовими оперативно-тактичного напряму посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, на нашу думку, є наступні: 
	наукова складова оперативно-тактичного напряму включає в себе комплекс шляхів посилення наукового забезпечення процесу поширення права на суспільні відносини та підвищення його результативності, призначенням яких є досягнення поточних короткострокових цілей наукового дослідження питань забезпечення суспільної корисності права. Серед таких шляхів слід відзначити необхідність посилення наукового дослідження: історико-правових аспектів вивчення дієвості та ефективності права як явищ історично мінливих, які мають закономірності свого зародження, розвитку, становлення та удосконалення, що зумовлені особливостями права та його поширенням і поширеністю на суспільні відносини; методологічних аспектів, що дозволить визначити переваги положень відповідних типів праворозуміння для пізнання дієвості та ефективності права, з’ясувати пізнавальний потенціал принципів наукового пізнання, методологічних підходів та методів наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права; категоріальних аспектів, дослідження яких буде націлене на встановлення спільних, схожих, відмінних та протилежних ознак дієвості та ефективності права, узагальнення доктринальних підходів до їх розуміння, на підставі чого удосконалення визначень вказаних понять та проведення їх категоріального розмежування; соціально-політичних аспектів, об’єктом пізнання яких стануть фактори суспільно-політичного розвитку соціуму, які зумовлюють виникнення, розвиток і функціонування права, його дієвість та ефективність, а також критерії виміру дієвості та ефективності права крізь призму їх співвідношення та взаємодоповнення; прикладних аспектів, вивчення яких дозволятиме встановити особливості правового регулювання як сфери прояву дієвості та ефективності права, визначити стан дієвості та ефективності права в межах відповідної сфери правового регулювання, обґрунтувати шляхів їх посилення в сучасних умовах правового регулювання в Україні;

нормативно-правова складова оперативно-тактичного напряму включає в себе наступні шляхи посилення дієвості та ефективності права: насамперед потребує правового закріплення повноваження суб’єктів, відповідальних за забезпечення дієвості та ефективності права, а також відповідальних за проведення їх виміру. Окрім того важливо в правовому плані закріпити вимогу до суб’єктів правотворчості при формулюванні і прийнятті будь-якого правового положення забезпечити правове закріплення механізму його реалізації, а також у пояснювальних документах до проекту відповідного правотворчого акту, яким закріплене відповідне положення, визначити його мету, на досягнення якої і буде в подальшому воно прийняте. Важливо також відзначити і необхідність посилення правового забезпечення дотримання вимог своєчасності та оперативності творення права, його тлумачення та реалізації, закріплення механізмів врахування факторів дієвості та ефективності права, виявлення та аналізу його об’єктивної необхідності. Доцільно законодавчо закріпити вимоги юридичної техніки, що висуваються до актів формалізації права, процедури їх підготовки, розгляду та прийняття;
прикладна складова оперативно-тактичного напряму також включає в себе шляхи посилення дієвості та ефективності права. За аналогією з наданою характеристикою доктринально-стратегічного напряму посилення дієвості та ефективності права вважаємо за можливо узагальнити зазначені шляхи в межах посилення правотворчої і правоінтерпретаційної діяльності, а також діяльності в сфері реалізації права. Посилення дієвості та ефективності права крізь призму удосконалення правотворчості в оперативно-тактичному плані потребує впровадження системи принципів формалізації права в Україні, в яких має бути закріплено загальні засади розвитку правового регулювання (соціальна зумовленість права, справедливість, гуманність, людиноцентризм, пріоритетність прав і свобод людини тощо), з одного боку, та вимоги дієвості права і його ефективності як самоціль самого права (або уніфікована мета права). До таких вимог дієвості та ефективності права відносяться вимоги щодо його реальності, сприйнятливості суспільством, націленості на досягнення правового ефекту тощо). Важливо в частині посилення дієвості та ефективності права забезпечити комплексність здійснення правотворчості, її взаємоузгоденність та координованість на всіх рівнях (міжнародному та національному, законодавчому та підзаконному тощо). Це дозволить максимально комплексно та всебічно забезпечити правове регулювання, а також посилить його дієвість та ефективність, не допустить появу так званих «скам’янілих або мертвих» правових приписів через неузгодженість правового регулювання або пробільність права на тому чи іншому рівнях. Окрім того, важливо в практиці правотворчості не допустити прийняття правотворчих актів за наявності попередньо встановлених ризиків недостатньої дієвості та/або ефективності права, або у випадку відсутності юридично закріпленого механізму реалізації відповідних норм права. Доцільно також запровадити в практику правотворчості проведення попередньої експертизи проектів актів правотворчості на предмет перспективності дієвості та ефективності його положень. Важливо також враховувати та в подальшому поширити позитивну практику прогнозування дієвості та ефективності проектів правових положень, що розробляються, моделювання особливостей їх сприйняття суспільством, здійснити їх аналіз на предмет відповідності об’єктивним потребам та інтересам суспільства. Це в свою чергу потребує посилення кадрового та науково-методичного забезпечення правотворчості на предмет посилення аналітичної роботи з питань прогнозування процесу поширення правових норм та наслідків такого поширення. Також варто поширити практику розробки і затвердження науково обґрунтованих концепцій розвитку правового забезпечення тієї або іншої сфери суспільних відносин, що дозволить координувати здійснення правотворчої діяльності відповідно до положень зазначених концепцій, які матимуть високий рівень наукової обґрунтованості, в тому числі будуть засновані на проведеному аналізі перспектив посилення дієвості та ефективності права у відповідній сфері правового регулювання. 
В частині посилення правоінтерпретації важливо відзначити важливість активізації здійснення Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції України та законодавчих актів, особливо тих, якими закріплено норми-цілі й декларативні правові положення, які закладають фундамент подальшої дієвості права та його ефективності. Важливо законодавчо закріпити вимогу щодо здійснення офіційного тлумачення будь-яких правових приписів за умови врахування: а) мети, з якою ці приписи були прийняті суб’єктами правотворчості; б) цілей, на досягнення яких вони спрямовані; в) існуючих на момент прийняття цих правових приписів недоліків правового забезпечення, у зв’язку з якими ці правові приписи були підготовлені та прийняті.
Важливе значення має вдосконалення правореалізації в Україні як умова посилення дієвості та ефективності права, оскільки від того як буде поширена правова норма на конкретні життєві випадки та на конкретних суб’єктів права залежить і дієвість права, тобто його поширення на конкретні суспільні відносини, і ефективність права, яка відображає соціальну правову корисність права для кожного його суб’єкта. В юридичній літературі сьогодні представлено широке коло наукових праць, які стосуються існуючих недоліків як правореалізації в цілому, так і окремих його форм (застосування, використання, дотримання, виконання), зокрема, а також шляхів їх усунення. Більшість з представлених поглядів вчених щодо недоліків правореалізації та шляхів їх усунення стосуються і проблематики дієвості та ефективності права, оскільки вони є передумовами того, що право буде поширене і забезпечить досягнення соціальної корисності. Водночас найбільш ключовими та практично витребуваними є наступні: 
	по-перше, посилення правового забезпечення механізму реалізації всіх норм права, які приймаються або змінюються, особливо в частині правової регламентації підстав, процесуального порядку та документальних форм закріплення реалізації права;

по-друге, посилення збалансованості та координації повноважень суб’єктів публічної влади в сфері реалізації права, недопущення їх дублювання або виникнення прогалин. Доцільно посилити взаємодію між органами державної влади та суб’єктами громадянського суспільства, а також із закладами науки та освіти, що стосується посилення рівня реалізації права, здійснення суб’єктами права своїх прав та свобод, виконання покладених на них обов’язків, а також здійснення повноважень в сфері правозастосування з метою забезпечення узгодженості всіх форм реалізації права, максимального досягнення мети права, забезпечення його дієвості та ефективності; 
по-третє, підвищення рівня кадрового та організаційного забезпечення діяльності суб’єктів в сфері правореалізації, що передбачає: а) активізацію і завершення проведення адміністративної реформи в Україні; б) посилення та розширення векторів взаємодії суб’єктів публічної влади; в) запровадження ефективного контролю за їх діяльністю в межах різних форм реалізації права; г) підготовку та подальше формування кадрового резерву системи реалізації права; д) посилення практичних навичок уповноважених суб’єктів публічної влади в сфері правореалізації; є) впровадження застосування в юридичній практиці нових наукових досягнень, вдосконалення діловодства. Сьогодні важливо суттєвого підвищити рівень професійної підготовки осіб, котрі входять до складу суб’єктів правозастосування, особливо посадових осіб, що наділені правозастосовними повноваженнями тощо. Таку роботу з підвищення рівня професійної підготовки необхідно проводити за допомогою інститутів підвищення кваліфікації працівників, здійснення їх перепідготовки, проведення стажування нових працівників, розширення практики взаємного обміну співробітниками, в тому числі і у міжнародному форматі, поширення практики проведення тематичних тренінгів, конференцій, семінарів та ін.;
	по-четверте, удосконалення юридико-технічної підготовки актів правозастосування, як основи документальної фіксації застосування права, забезпечити їх уніфікацію, з метою недопущення порушень вимог їх формальної визначеності; 
	по-п’яте, потребує посилення участі суб’єктів громадянського суспільства в механізмі реалізації права, особливо в частині активізації громадського контролю за станом реалізації права, здійснення суб’єктами публічної влади повноважень в сфері правозастосування;
	по-шосте, впровадження в практику правозастосування періодичного проведення уповноваженими суб’єктами моніторингу дієвості та ефективності реалізації права, що дозволить з’ясувати переваги та недоліки реалізації права, виробити шляхи їх посилення;
	по-сьоме, поширення практики уніфікації відповідних форм правореалізації з метою спрощення здійснення суб’єктами своїх прав та свобод, їх охорони та захисту, виконання покладених на них обов’язків, здійснення суб’єктами публічної влади своїх повноважень в сфері застосування права;
	по-восьме, важливо сприяти підвищенню рівня правової свідомості та правової культури українського суспільства як основи високого рівня дієвості права крізь призму його сприйняття та визнання його соціальної значущості, а також основи високого рівня ефективності права крізь призму його виконання, дотримання, використання та застосування, тим самим досягнення соціально-правової корисності від існування та функціонування права тощо.

Висновки до Розділу 3.

	Фактори дієвості та фактори ефективності права можна позначати за допомогою термінів «умови», «передумови», «чинники», «основи», розуміючи під ними ті обставини, що впливають на здатність права діяти і діяти ефективно відповідно до його мети. Доведено, що фактори ефективності являють собою комплекс умов, що визначають якісну дію права, тоді як фактори дієвості права є комплексом умов, що обумовлюють дію права загалом. 

До факторів дієвості права відносяться наступні: відповідність процедури прийняття правотворчого акту законодавчо встановленим вимогам щодо розробки, погодження, прийняття, доведення його змісту до відома населення; дотримання форми й змісту правотворчого акту, вимог щодо його державної реєстрації, повноважень на його прийняття; відповідність положень законодавства положенням Конституції України, узгодженість правових положень між собою; обов’язкове правове закріплення механізму реалізації норм права, включаючи механізм контролю за дотриманням права, а також запровадження відповідальності за їх порушення; покладення функцій реалізації і забезпечення норм права на відповідне коло суб’єктів публічної влади, унормування їх правового статусу; достатній рівень правосвідомості і правової культури, необхідний для того, щоб право дотримувалось всіма суб’єктами, в тому числі і суб’єктами публічної влади, щоб виконувались його вимоги; достатній рівень правової освіченості населення як основи адекватного розуміння вимог правових норм, їх сприйняття та подальшої реалізації тощо. Натомість факторами ефективності є: відповідність інтересів і потреб суспільства положенням законодавства, наявність законодавчо закріпленого та ефективно діючого механізму їх задоволення; дотримання балансу між публічними та приватними інтересами; урегулювання за допомогою права тих відносин, які об’єктивно потребували цього; відповідність змісту права вимогам часу, міжнародним стандартам; заповнення за допомогою права прогалин, виправлення недоліків, які мали місце у відповідних формах його виразу; підвищення благополуччя населення, рівня розвитку країни, розвиток підприємництва тощо.
	Запропоновано і обґрунтовано новий підхід до класифікації факторів дієвості та ефективності права залежно від: а) сфери життєдіяльності суспільства (соціальні, економічні, політичні, зовнішні, внутрішні (загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні) та ін.); б) характеру впливу (довготривалі, короткотривалі, надзвичайні, негативні, позитивні, приватні, публічні та ін.).
	Охарактеризовано складові стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні з точки зору існуючих переваг та недоліків, в якості яких виокремлено: 1) стан правотворчості, що відображає особливості формалізації права, підготовку, розгляд та ухвалення правотворчих актів, їх подальшу промульгацію; 2) стан правоінтерпретації, що визначає особливості сприйняття і роз’яснення сутності та змісту права; 3) стан реалізації права, що розкриває особливості процесу та результату втілення правових норм і принципів права у правомірній поведінці суб’єктів права. 
	Виокремлено і обґрунтовано шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, які узагальнено в межах: 1) доктринально-стратегічного напряму, змістом якого є комплекс сталих, науково обґрунтованих, зумовлених потребами та інтересами суб’єктів права шляхів посилення процесу поширення права на суспільні відносини та підвищення його результативності, які визначають довгострокові цілі забезпечення суспільної корисності права; 2) оперативно-тактичного напряму, змістом якого є комплекс поточних, зумовлених існуючими потребами та інтересами суб’єктів права шляхів посилення процесу поширення права на суспільні відносини та підвищення його результативності, які визначають короткострокові цілі забезпечення суспільної корисності права. 




ВИСНОВКИ

Найбільш суттєві результати, положення, висновки і пропозиції, отримані в процесі дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права, відображають теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає у визначенні та характеристиці порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права, їх категоріального та критеріального виміру, факторів, що на них впливають, стану та шляхів посилення в сучасних умовах правового регулювання в Україні. Основними науковими і практичними результатами роботи є наступні висновки.
	На підставі хронологічного аналізу ґенези світоглядних та наукових уявлень про дієвість та ефективність права доведено, що до кін. ХVІІІ ст. дієвість та ефективність права остаточно не виокремлені в якості самостійних наукових категорій, між ними не проводилось розмежування, а їх характеристика переважно представлена крізь призму тогочасного світоглядного розмежування і співвідношення його природного начала та позитивного прояву, вказані категорії використовуються переважно для характеристики як процесу, так і результату поширення права на суспільні відносини, їх поєднання дозволяло здійснити вимір права на предмет його сприйняття або несприйняття суспільством, а в основу уявлень про них закладено ідеї про сутність права, його заснованість на природі людини, призначення права щодо забезпечення людських потреб та інтересів тощо. З поч. ХІХ ст. проблематика дієвості та ефективності права отримує не лише продовження та посилення свого світоглядного осмислення, а й виокремлюється як самостійний об’єкт наукового дослідження, що виявляється у формуванні доктринальних концепцій та підходів до пояснення їх сутності, змісту, особливостей прояву та виміру.

Охарактеризовано сучасний стан дослідження дієвості та ефективності права, який відзначається: по-перше, плюралізацією поглядів вчених на дієвість та ефективність права як категорій, що характеризують: властивості права, особливості його поширеності на суспільні відносини; мету утворення права; форми прояву права та показники його реальності, стан досягнення ним бажаного правового ефекту; засоби виміру реалізації функціонального призначення права тощо; по-друге, посиленням міждисциплінарності наукових досліджень дієвості та ефективності права, різноманітні аспекти яких стають об’єктом пізнання як юридичних наук (теоретико-правових, галузевих, спеціально-прикладних), так і неюридичних, що вивчають політичні, економічні, соціологічні, психологічні та інші складові дієвості та ефективності права (політичні, економічні, соціологічні, психологічні науки) тощо; по-третє, об’єктивною необхідністю деідеологізації правових досліджень дієвості та ефективності права, що обумовлено тривалим пануванням у вітчизняному суспільстві офіційної ідеології радянської держави; по-четверте, необхідністю наукового переосмислення широкого кола теоретико-правових і практичних аспектів дієвості та ефективності права як багатовимірних явищ, що відзначаються місцем у категоріальному апараті юридичної науки, сутністю, ознаками та функціональним призначенням, процесуальними та результативними формами виміру тощо.
	Визначено пізнавальний потенціал положень типів праворозуміння для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості й ефективності права та обґрунтовано, що положення:  юснатуралізму формують пізнавальну основу дослідження крізь призму їх невід’ємності як властивостей права, які визначають факт його існування та функціонування в суспільстві, втілюються в процесі і результаті формування правил поведінки, трансформуючи природні засади співжиття в реальну людську поведінку, відображають рівень задоволення та задоволеності за допомогою права потреб людини, забезпечення їх прав та свобод, моральності та справедливості права, досягнення гармонії життя людини із законами природного права; позитивізму сприятимуть дослідженню дієвості та ефективності права крізь призму прояву в реальному житті шляхом визначення відповідності або невідповідності поведінки суб’єктів права встановленим загальнообов’язковим правилам, співвідношення рівня якості формалізованих правових норм та рівня виконання ними свого функціонального призначення; стану реалізації та реалізованості державної політики за допомогою офіційно закріплених, загальнообов’язкових правових приписів; соціологічного типу праворозуміння посилять аналіз дієвості та ефективності права шляхом визначення особливостей впливу права на свідомість людини та в подальшому на її поведінку, що виявляється у правовідносинах та визначається станом дотримання балансу між індивідуальними та загальносоціальними інтересами, наслідками для суспільства та індивіда із врахуванням мети правового регулювання, що відображена у змісті правових норм. 
Встановлено та охарактеризовано складові методологічної основи наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права, до яких віднесено: принципи наукового пізнання (всебічності, об’єктивності, гласності, достовірності, системності та ін.), як система пізнавальних положень, котрі визначають зміст наукового пізнання дієвості та ефективності права, забезпечують його цілісність і комплексність, достовірність наукового знання, виступають в якості єдиного можливого засобу забезпечення наукової основи дослідження та приросту нових знань; методологічні підходи (компаративістський, феноменологічний, функціонально-інструментальний, герменевтичний та ін.), що визначають пізнавальну стратегію дослідження дієвості та ефективності права як об’єктів порівняльно-правового аналізу та забезпечують концептуалізацію результатів наукового дослідження; методи наукового дослідження (філософські (світоглядні), загальнонаукові та спеціально-наукові), функціональні можливості яких націлені на вивчення конкретних аспектів порівняльно-правового аналізу дієвості та ефективності права (історико-правових, методологічних, категоріальних, соціально-правових, практичних та ін.).
	Спільні ознаки дієвості та ефективності права полягають у тому, що вони: а) є самостійними рівнозначними властивостями права; б) характеризують активний бік права, що виявляється в його потенційному або реальному впливові на суспільні відносини, забезпечуючи зміни правової дійсності; в) є інструментально-вимірними категоріями, які застосовуються для характеристики процесу та стану поширеності права на суспільні відносини; г) відображають суспільну корисність права; д) дозволяють визначити переваги та недоліки правового впливу, а також сформувати основу для визначення напрямів посилення дієвості та ефективності права; є) з одного боку, мають об’єктивно зумовлений характер, оскільки визначаються реальною поведінкою суб’єктів права (дієвість права) та породжують відповідний результат впорядкованості суспільних відносин (ефективність права), а з іншого – суб’єктивний характер, оскільки визначаються ставленням суб’єктів права до змісту правових вимог, їх виконання, дотримання, використання та застосування (дієвість права), а також відповідністю поведінки суб’єктів права вимогам правових норм (ефективність права). Відмінності дієвості та ефективності права визначено за критеріями їх: 1) сутності, оскільки дієвість права відображає особливості поширення права на суспільні відносини, тобто характеризує право в динаміці, водночас ефективність права відображає особливості наслідків впливу права, що виявляються в кількісних, якісних, змістовних та ін. проявах; 2) призначення, оскільки дієвість права характеризує процесуальні засади поширення права на суспільні відносини, водночас ефективність права характеризує результативні показники правового впливу; 3) юридичної зумовленості, оскільки дієвість права безпосередньо зумовлюється рівнем юридичної техніки закріплення правових приписів, водночас ефективність права зумовлюється діяльністю суб’єктів правоінтерпретації та правозастосування, за результатами роботи яких досягається ефективність права; 4) забезпеченості, оскільки дієвість права переважно забезпечується процесуальними нормами права, водночас ефективність права переважно забезпечується нормами матеріального права; 5) місця та ролі в механізмі правового регулювання, оскільки основою дієвості права є ефективно функціонуючий механізм правового регулювання, що забезпечує процес переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, водночас, ефективність права є самостійним елементом механізму правового регулювання як системи правових засобів, способів, форм, за допомогою яких здійснюється результативне врегулювання суспільних відносин; 6) форм прояву, оскільки дієвість права виявляється у формах реалізації права (виконання, дотримання, використання та застосування права), водночас, ефективність права виявляється у досягненні конкретного рівня правопорядку, який являє собою кінцевий результат права у відповідних її формах; 7) можливості їх посилення, оскільки дієвість права може бути посилена із врахуванням існуючих об’єктивних та суб’єктивних факторів функціонування права, водночас ефективність права є більш сталим показником, що відображає рівень відповідності між метою права та досягненими наслідками його поширення на суспільні відносини, яка може бути посилена шляхом посилення дієвості права з урахуванням виявлених невідповідностей.
	Удосконалено визначення поняття «дієвість права» як змістовно-динамічної властивості права, яка відображає його суспільну корисність та характеризує процес його поширення на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв з метою визначення переваг та недоліків правового впливу, обґрунтування шляхів його посилення. В свою чергу ефективність права являє собою результативно-цільову властивість права, що зумовлена потребами й інтересами його суб’єктів, визначає націленість права на реалізацію суспільної корисності, характеризує результат його поширення на суспільні відносини, відображаючи соціальні наслідки дії права, що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв  з метою визначення переваг та недоліків таких соціальних наслідків, обґрунтування шляхів їх усунення, посилення або трансформації.
	Узагальнено та охарактеризовано функціональні можливості: 1) загальних критеріїв виміру дієвості та ефективності права в залежності від сфер життєдіяльності суспільства (політичні, соціальні, економічні та ін.); галузевої приналежності правовідносин (конституційно-правові, кримінально-правові, цивільно-правові, адміністративно-правові, господарсько-правові та ін.); функціонального призначення права (правоохоронні, правозахисні, правогарантуючі, правоконтрольні, правоінформаційні та ін.); 2) особливих критеріїв виміру: а) дієвості права в залежності від характеру дії права (темпоральні, просторові, суб’єктні); б) ефективності права в залежності від націленості юридичної практичної діяльності (правотворчі, правоінтерпретаційні, правореалізаційні); співвідношення мети і наслідків дії права (прогностичні, реально досягнуті); характеру наслідків правового впливу (позитивні, негативні); інтересів суб’єктів права (публічні, приватні); рівня сприйняття суб’єктами права (визнання, підтримання, заперечення права); рівня правової культури (індивідуальні, суспільно корисні).
	Класифіковано фактори дієвості та ефективності права залежно від: а) сфери життєдіяльності суспільства (соціальні, економічні, політичні, зовнішні, внутрішні (загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні) та ін.), які впливають, з одного боку, на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, зумовлюючи процес його поширення на відповідні сфери суспільних відносин та викликаючи їх трансформацію, а з іншого – на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, що зумовлена соціальними, економічними, політичними та ін. потребами й інтересами, а також ступенем їх реалізованості, відображаючи наслідки дії права; б) характеру впливу (довготривалі, короткотривалі, надзвичайні, негативні, позитивні, приватні, публічні та ін.), які зумовлені особливостями розвитку взаємовідносин між суб’єктами права та впливають, з одного боку, на дієвість права, визначаючи його змістовно-динамічну властивість, яка відображає його характер та зумовлює процес його поширеності на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, а з іншого – на ефективність права, визначаючи його результативно-цільову властивість, зумовлену довго- або короткотривалими, надзвичайними, приватними, публічними та ін. потребами й інтересами, а також ступенем їх реалізованості.
Встановлено та охарактеризовано складові стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні з точки зору існуючих переваг та недоліків, в якості яких виокремлено: 1) стан правотворчості, що відображає особливості формалізації права, підготовки, розгляду та ухвалення правотворчих актів, їх подальшої промульгації; 2) стан правоінтерпретації, що визначає особливості сприйняття і роз’яснення сутності та змісту права; 3) стан реалізації права, що розкриває особливості процесу та результату втілення правових норм і принципів права у правомірній поведінці суб’єктів права, націлений на настання певних юридичних наслідків, здійснюється у різних формах, зумовлених специфікою правових норм.
	Виокремлено і обґрунтовано шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, до яких віднесено: переосмислення сучасних підходів до праворозуміння як основи пізнання дієвості та ефективності права; посилення обґрунтованості права, підвищення рівня його об’єктивної витребуваності, посилення правового забезпечення загально соціальних потреб та інтересів, удосконалення юридико-технічної формалізації права; вироблення системи критеріїв виміру дієвості та ефективності права, а також визначення механізмів їх застосування з метою виявлення недоліків функціонування права на предмет їх усунення та посилення дієвості й ефективності права та ін. (доктринально-стратегічний напрям); посилення наукового дослідження історико-правових, методологічних, категоріальних, соціально-політичних та прикладних аспектів дієвості та ефективності права; правове закріплення повноважень суб’єктів, відповідальних за забезпечення дієвості та ефективності права, а також відповідальних за проведення їх виміру, посилення правового забезпечення дотримання вимог своєчасності та оперативності творення права, його тлумачення та реалізації, закріплення механізмів врахування факторів дієвості та ефективності права, посилення правотворчої і правоінтерпретаційної діяльності, а також діяльності в сфері реалізації права та ін. (оперативно-тактичний напрям).
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